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R E G U L A M I N 

określający zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej 

w Tokarach 

I. PODSTAWA PRAWNA 

§ 1. 
1. Regulamin przyznawania dopłat do doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wprowadzony został na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674  z późniejszymi zmianami), 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych za 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 2002r. Nr 44, poz.409). 

 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 2. 

 

1. Dofinansowaniem objęte są następujące indywidualne formy dokształcenia 

i doskonalenia: 

1) studia podyplomowe, 

2) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania 

dodatkowego przedmiotu, 

3) studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność, 

4) studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych, 

5) studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kolegiów 

językowych, SN - ów, licencjatów i innych kierunków, 

  

2. Dofinansowaniem obejmuje się również: 

1) szkolenia rady pedagogicznej, 

2) szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych 

3) inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym 

przez radę pedagogiczną. 

4) pokrycie kosztów przejazdu na szkolenia, warsztaty, kursy, 

konferencja szkoleniowe 
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3. Środki przyznane placówce na wspieranie doskonalenia nauczycieli 

wykorzystuje się w następujących proporcjach: 

1) do 75 % na indywidualne formy doskonalenia 

2) do 25 % na szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej, zespołów 

problemowych, przedmiotowych. 

 

 

III.  KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

 § 3. 

 

1. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą 

występować nauczyciele, którzy: 

1) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego, dobrą ocenę 

pracy, 

2) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi 

i organizacyjnymi placówki, 

3) muszą uzupełniać kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania 

stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają 

uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu (zgodnie 

z potrzebami placówki), 

4) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania. 

 

2. Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu  sytuacja materialna i życiowa 

nauczyciela. 
  

IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

§ 4. 
 

1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego 

dokształcania składają do dyrektora placówki wniosek z załącznikami: 

1) potwierdzeniem uczestnictwa w danej w danej formie dokształcania 

lub doskonalenia wystawione przez organizatora, 

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty. 

  

2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich- wybrany przez nauczyciela. 

3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi, w przypadku powtarzania 

semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego 

z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych. 

4. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje 

zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania. 

5. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcenia przysługuje 

nauczycielowi raz na semestr akademicki lub jeden kurs kwalifikacyjny. 
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6. (Skreślony) 

7. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez komisję, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor placówki, 

2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających 

w placówce, 

3) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej. 

  

8. Wnioski są rozpatrywane przez komisję co najmniej dwa razy w roku: 

1) do końca kwietnia (podział do 75% środków na indywidualne formy 

doskonalenia) 

2) do końca października (podział 25% środków na indywidualne  formy 

doskonalenia) 

9. W przypadku posiadanych środków Komisja może rozpatrzyć możliwość 

pokrycia, w całości lub części, zwrotu kosztów podróży poniesionych przez 

nauczyciela dokształcającego się. 

10. Dyrektor szkoły jako pracodawca nauczyciela, jest zobowiązany do 

zawarcia z nauczycielem dokształcającym się umowy (zał.1), 

zawierającym klauzulę o przepracowaniu co najmniej 3 lat po zakończeniu 

nauki warunkach zwrotu otrzymanego dofinansowania. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 5. 
 

1. Podział środków na dofinansowanie dokształcania oraz wysokość 

przyznanych kwot nie podlegają roszczeniom ze strony nauczycieli lub 

podlegają w przypadku podziału środków niezgodnie z rozporządzeniem 

MENiS i regulaminem obowiązującym w placówce. Nauczyciel może 

wystąpić z odwołaniem do organu prowadzącego  

2.  Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu 

oraz sprawozdaniem składanym corocznie organowi prowadzącemu, 

3. Każdorazowa zmiana treści niniejszego regulaminu wymaga uzgodnienia 

pomiędzy stronami, które go przyjęły, 

4.  Regulamin wchodzi w życie 27.03.2008r. 

   

§ 6. 
 

1. Regulamin po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Tokarach nr 7/07/08 z dnia 27.03.2008r. 

 

      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 
Miejscowość, data: Tokary, 27.03.2008r. 


