
REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORAZ ZASAD I TRYBU 

PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW DLA NAUCZYCIELI 

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 

I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017., poz.1189). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących Szkoły, wojewodów, ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków 

(Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 430 ze zm.). 

3. Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie ustalania maksymalnych kwot 

dofinansowania za kształcenie pobierane przez Szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

POSTANOWIENIA 

§ 1. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

pozostające w dyspozycji Dyrektora Szkoły ustala corocznie organ prowadzący. 

§ 2. O dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się nauczyciele: 

1. zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż pół etatu, 

2. podnoszący swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami organizacyjnymi Szkoły oraz 

metodami pracy wymaganymi w realizowanych programach i zadaniach edukacyjnych, 

3. uzupełniający kwalifikacje, które są niezbędne do prowadzenia przydzielonych zajęć lub 

uzyskania uprawnień do nauczania dodatkowego przedmiotu. 

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli będące w dyspozycji 

Szkoły, Dyrektor Szkoły przeznacza na: 

1. Dofinansowanie kosztów podejmowanych przez nauczycieli studiów. 

2. Dofinansowanie kosztów kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli 

skierowanych przez Dyrektora. 

3. Dofinansowanie kosztów innych form doskonalenia zawodowego takich jak: warsztaty. 

1) metodyczne i przedmiotowe,  

2) seminaria,  

3) szkolenia,  

4) konferencje szkoleniowe. 

4. Dofinansowanie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej. 

5. Pokrycie kosztów przejazdów. 



§ 4. Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli będące w dyspozycji 

Szkoły, Dyrektor Szkoły przeznacza na dofinansowanie następujących specjalności: 

1. Kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu. 

2. Wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

3. Organizację i zarządzanie oświatą. 

4. Związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży, profilaktyka uzależnień. 

5. Bezpieczeństwo w szkole. 

6. Podniesienie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. 

7. Kształcenie w zakresie specjalności wynikających ze specyfiki i potrzeb Szkoły. 

§ 5. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez Szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 1000zł za semestr. 

§ 6. Dofinansowanie, o którym mowa w §3 nie przysługuje przy powtarzaniu roku lub semestru. 

§ 7. 1.Dofinansowanie, o którym mowa w §3 przyznaje się na podstawie złożonego wniosku 

przez nauczyciela do Dyrektora Szkoły.  

2. Wnioski należy składać w terminach: 

1) do końca maja, 

2) do końca listopada. 

§ 8. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

§ 9. Do wniosku o dofinansowanie do studiów należy dołączyć: 

1. Aktualne zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów (semestr, rok) lub ich 

ukończeniu. 

2. Dowód wpłaty za odbywaną formę dokształcania. 

§ 10. Wnioski, o których mowa w § 8 opiniuje komisja ds. przyznawania środków na 
dofinansowanie dokształcania nauczycieli. Skład komisji ustala Dyrektor na początku roku szkolnego. 

§ 11. Zebrania komisji, o której mowa w § 10 odbywają się w czerwcu i w grudniu lub 

w zależności od potrzeb. 

§ 12. Podział środków na dofinansowanie dokształcenia oraz wysokość przyznanych kwot nie 

podlega roszczeniom ze strony nauczycieli, a brak dofinansowania nie zwalnia nauczyciela 

z obowiązku samokształcenia i doskonalenia zawodowego. 

§ 13. Regulamin obowiązuje od 24.04.2018r 

Dyrektor  

Zespołu Szkół  

Elektronicznych i Informatycznych  

 

  


