
ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolu, dla których gmina Lubicz jest organem prowadzącym, a także specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2021,  poz. 1762)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczególnych celów szkolenia branżowego 
oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujący plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniający 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie gminy Lubicz 
w kwocie 128 600,00 zł 

1) Dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie – 60 730,00 zł 

2) Dofinansowanie opłat za trwające ponad 40 godzin: kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia 
zawodowego prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły, a w przypadku dyrektorów przez Wójta Gminy Lubicz – 10 000,00 zł 

3) Organizacja form doskonalenia zawodowego i sieci współpracy na poziomie gminy –  
10 000,00 zł. 

4) Materiały, w tym poczęstunek, dla nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego 
(seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty) organizowanych na poziomie gminy  
2 500,00 zł. 

5) Koszty zakwaterowania osób prowadzących formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (seminaria, 
konferencje, wykłady, warsztaty) i sieci organizowane na poziomie gminy  2500,00zł. 

6) Organizacja form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na terenie szkoły (dla rady pedagogicznej) 
oraz dofinansowanie udziału nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych i innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli trwających krócej niż 40 godzin, a także w sieciach współpracy 
i samokształcenia, wynikających z potrzeb szkoły i przedszkola – 36 770,00zł. 

7) Sfinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących 
w różnych formach doskonalenia zawodowego –1 900,00 zł 

8) Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w poszczególnych szkołach i w przedszkolu 
4 200,00 zł. 

§ 2. Środki na cele określone w §1 pkt. 6, 7 i 8 zostają podzielone na poszczególne szkoły i przedszkole 
w następujący sposób: 

Placówka § 1 pkt. 6 § 1 pkt. 7  1 pkt. 8 
Przedszkole Publiczne "Chatka 
Puchatka"          5 000,00           200,00            600,00     

SP w Młyńcu Pierwszym          5 000,00           200,00            600,00     
SP w  Lubiczu Dolnym          5 000,00           250,00            700,00     
SP w Złotorii          6 000,00           250,00            700,00     
SP w Grębocinie          6 000,00           500,00            800,00     
SP w Lubiczu Górnym          9 770,00           500,00            800,00     

RAZEM        36 770,00        1 900,00         4 200,00     
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§ 3. 1. O przyznaniu nauczycielowi dofinansowania na formy doskonalenia zawodowego oraz cele 
określone w § 1 pkt. 6, 7 i 8 decyduje dyrektor szkoły i przedszkola. 

2. W ramach posiadanych środków dofinansowanie dla nauczyciela określone w §1 pkt. 7 może wynosić do 
60% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 150, 00 zł. 

3. Dyrektor szkoły lub przedszkola może w ramach przyznanych środków, w uzasadnionych przypadkach, 
biorąc pod uwagę potrzeby szkoły wynikające z rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
zwiększyć procent i kwotę dofinansowania określone w ust. 2. 

§ 4. 1. O przyznaniu nauczycielowi dofinansowania na formy doskonalenia określone w § 1 pkt. 1 i 2 
decyduje Wójt Gminy Lubicz.  

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za dłuższe kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 
seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego (§1 pkt. 2) na 60% poniesionych kosztów, jednak nie więcej 
niż 2 500,00 zł ogółem za daną formę. 

3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli (§1 pkt.1) na 60% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł 
ogółem za daną formę kształcenia w danym roku budżetowym. 

4. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb szkoły i przedszkola, np. w przypadku braku 
specjalisty, kwota oraz procent określone w ust. 4 mogą ulec zwiększeniu w miarę posiadanych środków. 

5. O wydatkowaniu środków wymienionych w §1 pkt 3,4,5 decyduje Wójt Gminy. 

§ 5. Szczegółowy sposób i zasady udzielania określonego w § 1 pkt. 1 i 2 dofinansowania oraz specjalności 
i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinasowanie jest przydzielane, określa 
regulamin będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Lubiczu oraz dyrektorom szkół i przedszkola. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.8.2022 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

Regulamin 

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. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanych środków finansowych w danym roku 
budżetowym i ilości złożonych wniosków. 

§ 2. Dofinansowanie mogą uzyskać nauczyciele: 

1) kontraktowi, 

2) mianowani, 

3) dyplomowani 

zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony w 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 następujących form kształcenia: 

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 placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują kształcenie nauczycieli, 

2) kursy doskonalące z zakresu nauczanego przedmiotu w wymiarze co najmniej 40 godzin, 

3) seminaria trwające co najmniej 3 dni, 

4) inne dłuższe formy doskonalenia, w tym staże zagraniczne. 

§ 5. Dofinansowanie na dokształcanie dla nauczycieli przyznawane jest na jedna formę doskonalenia 
w danym semestrze. 

§ 6. 1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą dwa razy w roku. Wnioski należy składać 
w terminach do 10 października i do 31 marca w  siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół 
i Przedszkoli w Lubiczu.  

2. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego należy składać na druku, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta. Do wniosku powinno być dołączone: aktualne zaświadczenie z uczelni 
o stanie studiów, uzasadnienie dyrektora szkoły, zgoda nauczyciela na użycie danych osobowych. 

3. 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. 

§ 7. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy, w której skład wchodzą przedstawiciele 
nauczycielskich związków zawodowych. 
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§ 8. 1. Nauczyciel, który ubiega się o dofinansowanie zawiera umowę z dyrektorem szkoły lub przedszkola 
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków gminy Lubicz na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli przez dyrektora 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. 

§ 9. 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. 

§ 10. Wypłata dofinansowania na kolejne semestry następuje po przedłożeniu kolejnego wniosku, a także 
zaświadczenia z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o stanie studiów i dowodu wpłaty na semestr 
następny. 

§ 11. Jeżeli szkoła wyższa lub zakład kształcenia nauczycieli wymaga opłaty za całość formy kształcenia 
w miarę posiadanych środków można wypłacić dofinansowanie za więcej niż jeden semestr. 

§ 12. 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. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.8.2022 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

Wniosek 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW GMINY LUBICZ NA DOSKONALENIE 

ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

I. Dane osobowe nauczyciela 
Nazwisko: 
Imię: 

Nazwa szkoły/przedszkola, adres, telefon: 

II. Poziom w kształcenia 
Nazwa szkoły: Kierunek: Specjalność wyuczona: 

III. Status zawodowy, forma nawiązania stosunku pracy, wymiar zatrudnienia, nauczane przedmioty, rodzaj 
prowadzonych zajęć 
  Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  

Pr odpowiednim okienku ostaw znak X 
Forma nawiązania stosunku pracy: Ilość realizowanych godzin tygodniowo: 

Nauczane przedmioty — rodzaj prowadzonych zajęć: 

IV. Informacje o formie doskonalenia zawodowego: 
Nazwa szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli i dokładny adres: 

Studia 
5 — letnie 

 Studia 
licencjackie 

 Studia 
uzupełniające 

 Studia 
podyplomowe 

 Kurs 
kwalifikacyjny 

 Rodzaj 
formy 

doskonalenia 
zawodowego Przy odpowiednim okienku ostaw znak X 
Kierunek: Specjalność: 

Ilość 
semestrów 
ogółem: 

 Aktualnie 
realizowany 

semestr 

 Semestr, na który o 
dofinansowanie ubiega 
się n -el 

 Wysokość 
czesnego za 
jeden semestr 

 

Czy korzystał (a) z dofinansowania ze środków Gminy ( tak / nie) 
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V. Adres do korespondencji: 

 
 ( podpis nauczyciela) 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.8.2022 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

Umowa 

UMOWA NR  

W dniu ... ............... 20.... roku, pomiędzy ................................................................................... 

( nazwa szkoły luplacówki) 

 
w imieniu której działa Pan/Pani Dyrektor .............................................................................. 
zwany dalej Pracodawcą, a ....................................................................................................... 

w treści umowy Nauczycielem, zatrudnionym na stanowisku .................................................... 

w tejże szkole lub placówce, zawarto umowę następującej treści: 

§ 1. Pracodawca zobowiązuje się do udzielenia Nauczycielowi pomocy finansowej przyznanej na pokrycie 
kosztów podnoszenia przez Nauczyciela kwalifikacji zawodowych w wysokości 
...................(słownie)................................................................................................................... 

za rok..............semestr  

na studiach/kursie kwalifikacyjnym ……………………….…… 

( rodzaj studiów/kursu kwalifikacyjnego) 

………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

( nazwa i adres szkoły wyższej lub zakładu kształcenia nauczycieli) 

§ 2. Nauczyciel zobowiązuje się do: 

1. ukończenia studiów w terminie przewidzianym programem studiów, 

2. pozostawania w zatrudnieniu w jednostce oświatowej prowadzonej przez Gminę Lubicz przez okres 
nie krótszy niż 3 lata od ukończenia studiów. 

§ 3. 1. Nauczyciel, który otrzymał od Pracodawcy pomoc finansową określoną w  §1 umowy, jest 
obowiązany na wniosek pracodawcy zwrócić koszty tej pomocy finansowej w całości, jeżeli bez uzasadnionej 
przyczyny przerwał naukę. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przerwania nauki przez Nauczyciela, Pracodawca może 
zwolnić Nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu udzielonej pomocy finansowej określonej 
w §1  umowy. 

3. Nauczyciel, który otrzymał od Pracodawcy pomoc finansową określoną w §1  umowy i podczas trwania 
nauki lub przed upływem 3 lat od jej ukończenia: 

a.rozwiąże stosunek pracy z Pracodawcą za wypowiedzeniem, 

b.z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, jest obowiązany do 
zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na jego naukę w następujących wysokości: ……………… 
proporcjonalnie do czasu pracy wykonywanej po ukończeniu nauki lub czasu pracy wykonywanej podczas 
nauki, a wynoszącej………. % 

§ 4. Kwota, o której mowa w §1 będzie przekazana przelewem na konto: 
………………………………………………………………………………………………… 

§ 5. Każda zmiana umowy za zgodą obydwu stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 105910C2-D2C0-46E7-8E74-D01D0BE1B339. Przyjęty Strona 1



§ 7. Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory umawiające się strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Toruniu. 

§ 8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Nauczyciel, a dwa Szkoła. 

Nauczyciel        Dyrektor Szkoły 

…………………………………..     …………………………… 
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