
                                                                                                              Załącznik 
                                                                                                                  do uchwały Nr 53/2015 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                                                        z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku 
 

§ 1. Środki zaplanowane w budżecie powiatu na rok 2015 z przeznaczeniem  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 105 800,00 zł 
dzieli się pomiędzy poszczególne szkoły/placówki, w oparciu o złożone wnioski dyrektorów 
szkół/placówek: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie – 25 000,00 zł, 
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie – 25 000,00 zł, 
3) Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie – 18 000,00 zł 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie – 21 000,00 zł, 
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie – 16 800,00 zł. 

 
§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania form doskonalenia zawodowego wynosić będzie dla 
jednego nauczyciela:  

1) do 1 700,00 zł kosztów za każdy semestr studiów kierunkowych lub nadających 
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu oraz innych, zgodnie z planem 
rozwoju szkoły/placówki; 

2) do 2 000,00 zł  całkowitego kosztu kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów  
seminariów, konferencji; 

3) do 800,00 zł całkowitego kosztu innych opłat za kształcenie; 
4) do 1 500,00 zł całkowitego kosztu przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły/placówki do uczestnictwa  
w formach doskonalenia zawodowego. 

 
§ 3. Dofinansowaniem objęte są specjalności kształcenia, zgodnie z wieloletnim planem 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i planem rozwoju szkoły/placówki. 
 
§ 4. Dofinansowaniem objęte są następujące formy kształcenia i rodzaje wydatków: 

1) organizacja doskonalenia zawodowego w szkole/placówce: 
a) szkolenie rad pedagogicznych; 
b) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikających z potrzeb edukacyjnych 
szkoły/placówki; 

c) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
2) udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli zorganizowanym poza 

szkołą/placówką: 
a) opłaty za studia podyplomowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie 

nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu oraz inne, zgodne  
z planem rozwoju szkoły/placówki; 

b) opłaty za kursy kwalifikacyjne, doskonalące, seminaria, warsztaty oraz inne 
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły/placówki; 

c) koszt przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora szkoły/placówki do uczestnictwa w formach doskonalenia 
zawodowego. 



 
§ 5. 1. Dofinansowanie przekazywane jest przez dyrektora szkoły/placówki nauczycielom na 
zasadzie refundacji poniesionych kosztów, w ramach przyznanych szkole/placówce środków 
finansowych na ten cel. W przypadku gdy dokształcanie odbywa się w systemie 
semestralnym refundacja następuje zgodnie z zapisami § 6 ust. 6. 
2. W przypadku braku możliwości wykorzystania środków finansowych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli przez szkoły/placówki, dyrektor jednostki składa wniosek  
o zmniejszenie planu finansowego w terminie najpóźniej do 5 listopada, a niewykorzystane 
środki dzieli się pomiędzy pozostałe jednostki oświatowe. 
 
§ 6. 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia składa 
wniosek do dyrektora szkoły/placówki w terminie do 31 października 2015 r. 
2. Dyrektor szkoły/placówki przez rozpoczęciem indywidualnej formy doskonalenia 
zawodowego składa wniosek do Starosty Gryfińskiego wraz z merytorycznym uzasadnieniem 
potrzeby doskonalenia, celem uzyskania akceptacji. 
3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 dołącza się następujące dokumenty: 

1) aktualne zaświadczenie/kserokopię dyplomu – potwierdzające fakt doskonalenia  
w formach doskonalenia zawodowego; 

2) dowód zapłaty za kształcenie – kserokopię faktury lub rachunku oraz potwierdzenie 
dokonania przelewu z osobistego konta bankowego lub dowód płatności gotówką; 

3) dokumenty potwierdzające koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia – 
kserokopię faktury lub rachunku oraz potwierdzenie dokonania przelewu z osobistego 
konta bankowego lub dowód płatności gotówką. 

4. Decyzję o dofinansowaniu indywidualnej formy doskonalenia zawodowego nauczyciela 
podejmuje dyrektor szkoły/placówki, a w przypadku dyrektorów Starosta Gryfiński. 
5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków oraz 
posiadanych środków na indywidualne formy dokształcania zawodowego. 
6. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w 2015 roku. 
 
§ 7. 1. Rozliczenie przekazanych środków finansowych oraz sprawozdanie merytoryczne 
składa dyrektor szkoły/placówki do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie do 31 marca 2016 r. 
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy sporządzić w formie tabelarycznej  
i powinno ono zawierać następujące informacje: 

1) przyznany plan finansowy szkoły/placówki i wykonanie w poszczególnych grupach 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) w każdej grupie form należy zamieścić następujące informacje: 
a) indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli (imię i nazwisko, temat  

i rodzaj doskonalenia, terminy, rzeczywiste kwoty poniesionych wydatków 
oraz kwoty przyznanego dofinansowania); 

b) organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla 
nauczycieli, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych 
szkoły/placówki (tematyka, ilość uczestników oraz kwoty przyznanego 
dofinansowania); 

c) szkolenie rad pedagogicznych (tematyka, terminy, ilość uczestników oraz 
kwoty przyznanego dofinansowania); 

d) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (rodzaje 
materiałów na poszczególne szkolenia oraz kwoty przyznanego 
dofinansowania). 



3. Dyrektor szkoły/placówki odpowiada za prawidłowe wydatkowanie środków finansowych 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 


