
                                                                                                              Załącznik nr 1 do uchwały 
                                                                                                                  nr 427/2013 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                                                        z dnia 21.03.2013 r. 

 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfi ński na rok 2013 
 
§ 1. W budżecie powiatu wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli tj. kwotę 105 800,00 zł. 
 
§ 2. Środki, o których mowa w §1 przeznacza się  do dyspozycji dyrektorów szkół  
i placówek na realizację planów doskonalenia zawodowego: 
1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli  

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły/ placówki, 
4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/placówki w ramach WDN,  

w tym zakup programów komputerowych związanych z prawem oświatowym  
i działalnością statutową szkoły i placówki, 

5) szkolenia rad pedagogicznych, 
6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

 
§ 3. Wysokość planowanych środków na doskonalenie określonych w § 2 wynosi: 
1) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie – 28 000,00 zł, 
2) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie – 26 000,00 zł, 
3) w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie – 16 800,00 zł, 
4) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie – 20 000,00 zł, 
5) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie – 15 000 zł. 
 
§ 4. 1. Niewykorzystanie środków o których mowa w § 3 lub rezygnacja z ich wykorzystania 
powoduje zwrot środków do budżetu powiatu. 
2. Rezygnacja z całości lub części środków, w formie pisemnej, powinna nastąpić do dnia 31 
października 2013 r. 
3. Środki zwrócone do budżetu powiatu mogą być przeznaczone dla innych szkół/placówek 
na uzasadniony wniosek dyrektora złożony do dnia 10 listopada 2013 r. 
 
§ 5. 1. Decyzję o dofinansowaniu formy doskonalenia zawodowego dla nauczyciela  
i wysokości dofinansowania, w ramach posiadanych środków, podejmuje dyrektor na 
indywidualny wniosek nauczyciela. 
2. Decyzję o dofinansowaniu formy doskonalenia zawodowego dla dyrektora i wysokości 
dofinansowania, w ramach środków przyznanych szkole/placówce, podejmuje Starosta 
Gryfiński na indywidualny wniosek. 
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik do niniejszego planu. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć informację potwierdzającą fakt 
podjęcia lub realizacji określonej formy doskonalenia zawodowego. 
 



  Załącznik 
do planu dofinansowania 

 
WNIOSEK  

 o przyznanie dofinansowania za kształcenie/doskonalenie zawodowe 
 

1. Imię i nazwisko: ..................................................................................................................... 
2. Szkoła/placówka: ................................................................................................................... 
3. Stanowisko: ............................................................................................................................ 
4. Stopień awansu zawodowego:  …………………………………………………………….. 
5. Funkcja: …………………………………………………………………………………….. 
6. Aktualny poziom wykształcenia (pełna nazwa uczelni – ukończony kierunek): 

………………………………………………………………………………………………. 
7. Nauczany przedmiot(y): ……………………………………………………………………. 
8. Staż pracy na stanowisku nauczyciela ogółem: ……. w obecnej szkole/placówce: ………. 
9. Informacja o rozpoczętych lub kontynuowanych formach doskonalenia zawodowego 

(studiach/kursach kwalifikacyjnych): 
a) pełna nazwa, adres uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

b) specjalność/kierunek: 

................................................................................................................................................. 

c) rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe, 

kurs  kwalifikacyjny* 
      ................................................................................................................................................. 
d) liczba semestrów ogółem: ………………… 

e) aktualny semestr: ………………… 

f) koszt semestru: …………………... 

g) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu wskazanej formy doskonalenia zawodowego: 

………………………………………………………………………………………………. 

10. Kierunek zgodny z planem dofinansowania na rok 2013: tak/nie* 

11. Uzasadnienie wniosku: 

……………………………………………………………………………………………….

…….………..………………………………………………………………………………..

…….…………………..……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. 
                                                             

 .......................................... 
                (podpis wnioskodawcy) 

 
 

Załącznik: 

Informacja potwierdzająca fakt podjęcia wskazanej formy doskonalenia zawodowego 

 
 



Decyzja Starosty Gryfińskiego/Dyrektora szkoły/placówki* 
1. Przyznaję dofinansowanie w kwocie: …………………. zł 
2. Nie przyznaję dofinansowania. 

Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

 
       ....................................                                                                                 ……………………….. 
            (miejscowość, data)                                                                                                   (pieczątka, podpis) 

 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 


