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Regulamin 

 

określający sposób i zasady udzielania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 

szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli, a także opłat za kursy kwalifikacyjne 

i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół 

i przedszkola prowadzonych przez gminę Lubicz 

 

§ 1. Ilość osób, którym zostaje przyznane na dofinansowanie do wyżej wymienionych opłat, 

uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym. 

§ 2. Dofinansowanie mogą uzyskać nauczyciele: 

1. kontraktowi, 

2. mianowani, 

3. dyplomowani 

zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony w gimnazjach, szkołach podstawowych 

i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz w wymiarze co najmniej 

½ etatu, pracujący dłużej niż rok. 

§ 3. Dofinansowanie mogą uzyskać nauczyciele będący stosownie z potrzebami szkoły lub 

przedszkola słuchaczami:  

1. studiów podyplomowych dających uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, 

2. podejmujący studia magisterskie uzupełniające, 

3. podejmujący naukę języka obcego na studiach licencjackich, 

4. podejmujący doskonalenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych 

5. podejmujący studia dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. 

 

§ 4. W miarę posiadanych środków dofinansowanie mogą uzyskać nauczyciele podejmujący 

stosownie do potrzeb szkoły lub przedszkola: 

1. kursy kwalifikacyjne organizowane przez inne instytucje, np. kursy instruktorskie dla 

nauczycieli wychowania fizycznego 



2. kursy doskonalące z zakresu nauczanego przedmiotu w wymiarze co najmniej 48 

godzin, 

3. seminaria trwające co najmniej 3 dni, 

4. inne dłuższe formy doskonalenia, w tym wizyty studyjne. 

 

§ 5. 1.Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą dwa razy w roku. Wnioski nauczycieli 

przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubiczu oraz w siedzibie Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu za I semestr każdego roku 

do 10 października, na II semestr do 31 marca.  

2. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego należy składać na druku, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do wniosku powinno być dołączone: 

aktualne zaświadczenie z uczelni o stanie studiów, uzasadnienie dyrektora szkoły, zgoda 

nauczyciela na użycie danych osobowych. 

§ 6. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy, w której skład wchodzą 

przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych. 

§ 7.1. Nauczyciel, któremu udzielono dofinansowania zawiera umowę z dyrektorem szkoły lub 

przedszkola, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, w której 

zobowiązuje się do terminowego ukończenia formy doskonalenia, pozostawania w jednostce 

oświatowej prowadzonej przez Gminę Lubicz przez okres nie krótszy niż 3 lata od ukończenia 

formy doskonalenia, zwrotu kosztów dofinansowania w całości, jeżeli bez uzasadnionej 

przyczyny przerwał naukę lub zmienił miejsce pracy. 

2. W przypadku, gdy dofinansowanie otrzymuje dyrektor szkoły lub przedszkola, umowa 

zostaje zawarta pomiędzy dyrektorem a Wójtem gminy Lubicz. 

§ 8. Wypłata dofinansowania za I semestr następuje po przedłożeniu dokumentu 

potwierdzającego przyjęcie na kierunek zgodny ze złożonym i zatwierdzonym przez dyrektora 

wnioskiem oraz dowodem wpłaty należności. 

§ 9. Kontynuacja dofinansowania na kolejne semestry następuje po przedłożeniu zaświadczenia                     

o zaliczeniu poprzedniego semestru i dowodu wpłaty na semestr następny. 

§ 10. Opinia dyrektora zawarta we wniosku musi zawierać uzasadnienie celowości 

i przydatności wybranego rodzaju dokształcania dla potrzeb szkoły lub przedszkola oraz 



wskazywać wykorzystanie nowych umiejętności nauczyciela do podniesienia jakości i poziomu 

edukacyjnego placówki. 

§ 11. Po zakończeniu prac Komisji, dwa razy w roku, stosownie do decyzji o udzielonym 

dofinansowaniu, organ prowadzący przekaże środki finansowe na ich realizację, na konta 

określonych jednostek oświatowych, których dyrektorzy wypłacą nauczycielom 

dofinasowanie.  

 

 

 

 


