
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA 
DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI  

W PRZEDSZKOLU NR 41 W RYBNIKU  
 

Podstawa prawna: 
- art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 
2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami; 
- art.18 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, 
 
- 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 wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 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), 
 
-W uchwała nr 359/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia 
oraz zasad i trybu przekazywania tych środków, 
 
-Uchwała nr 148/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: sposobu 
podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad 
i trybu przyznawania tych środków. 

 
                                                              §1. 
1. Organ prowadzący placówkę wyodrębnia w budżecie na dany rok finansowy środki 
przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
 

2. Fundusz ten stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
 
                                                              §2. 
1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok 
kalendarzowy, placówka otrzymuje od organu prowadzącego. 
 
                                                              §3. 
1. Do korzystania z funduszu uprawnieni są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  
Przedszkolu nr 41 -  zgodnie z planem doskonalenia zawodowego. 
 
                                                              §4. 
1. Plan doskonalenia zawodowego opracowuje dyrektor na podstawie diagnozy 
potrzeb nauczycieli, z uwzględnieniem potrzeb kadrowych i edukacyjnych, na każdy 
rok szkolny. 
 
2. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzany jest uchwałą Rady 
Pedagogicznej. 
                                                              §5. 
 
1. Z funduszu przeznaczonego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli finansuje się: 
1/ opłaty na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, od nauczycieli podwyższających kwalifikacje, 



2/ opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
kierownicze stanowiska, 
3/ koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
4/ przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
5/ szkolenia rad pedagogicznych, 
6/ udział w konferencjach szkoleniowych w ramach programów międzynarodowych. 
 
                                                                 

§ 6. 
 
1.Maksymalna kwota dofinansowania opłat o których mowa w § 2 pkt.1 (w miarę 
posiadanych środków) może wynieść do 50% opłaty za semestr nie więcej jednak niż 
750 zł. Dofinansowanie opłat dokonywane jest na podstawie decyzji dyrektora po 
wcześniejszym otrzymaniu dowodu wpłaty.  
2.W przypadku studiów na kierunku logopedia lub zarządzanie oświatą maksymalna 
kwota dofinansowania może wynieść nie więcej niż 1000 zł." 
3.Warunki dofinansowania określa umowa zawarta przez dyrektora szkoły, placówki 
z nauczycielem. Wzór umowy określa załącznik do uchwały. 
 

§ 7 

I. Zasady przyznawania refundacji 

1) W pierwszej kolejności refundowane są studia magisterskie, licencjackie, 
podyplomowe. Następnie w zależności od posiadanych środków finansowych 
inne formy doskonalenia, tj. kursy, szkolenia, warsztaty. 

2) O refundację można ubiegać się po ukończeniu I semestru studiów. 

3) Refundacja za studia przyznawana będzie 2 (dwa) razy w roku przed upływem 
kolejnego semestru (wrzesień, styczeń), po udokumentowaniu kosztów 
kształcenia. 

4) Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów, zobowiązany jest do 
przepracowania w placówce 3 (trzech) lat po ukończeniu studiów.  

 W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nauczyciel zobowiązany jest do 
zwrotu kosztów dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po 
ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może 
odstąpić od żądania zwrotu kosztów w całości lub części. 

5) Z nauczycielem, który otrzymał refundację na studia, zawiera się umowę, która 
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

II. Tryb przyznawania refundacji 

A. za studia 

1) Złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu wraz 
z zaświadczeniem z uczelni. 

2) Korzystający z refundacji zobowiązani są po zakończeniu roku akademickiego 
(najpóźniej do 15 września) złożyć zaświadczenie z uczelni o aktualnym stanie 
studiów. 



B. za szkolenia, kursy, warsztaty 

1) Po odbytym szkoleniu przedłożenie zaświadczenia o ukończeniu określonej 
formy doskonalenia zawodowego wraz z rachunkiem. 

                                                                  §8. 
Dyrektor w terminie do dnia 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku 
budżetowym. 
 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZARZĄDZENIE   NR 10/2011 

Dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku  

z dnia  20.12. 2011r. 

w sprawie:  

Regulamin gospodarowania środkami przeznaczonymi na dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu  nr 41 w Rybniku. 

 

Działając na podstawie: 

Podstawa prawna: 
- art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 
2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami; 
- art.18 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami, 
 
- 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 wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 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), 
 
-W uchwała nr 359/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia 
oraz zasad i trybu przekazywania tych środków, 
 
-Uchwała nr 148/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: sposobu 
podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form tegoż doskonalenia oraz zasad 
i trybu przyznawania tych środków. 

 

Zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam zmianę do stosowania „Regulamin gospodarowania środkami 

przeznaczonymi na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

Przedszkolu  nr 41 w Rybniku. 

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rybnik, dn. 21.12.2011r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że zostałam zapoznana z Zarządzeniem nr 10/2011  Dyrektor Przedszkola nr 41 

dotyczącym Regulaminu gospodarowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli i  


