
ZARZĄDZENIE Nr 141/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 27 stycznia 2020 r.

wsprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form
kształcenia nauczycieli, zatrudnionych wjednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 70 a ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
oraz 5 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli , szczegółowych
celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli
na szkolenia branżowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

zarządza się , co następuje:

51.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o:

1) rozporządzeniu- oznacza to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r.

poz.1653)
2) jednostce oświatowej oznacza to szkołę podstawową lub zespół szkolno-

przedszkolny, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec;
Wójcie— oznacza to Wójta Gminy Bolesławiec;
Dyrektorze- oznacza to dyrektora szkoły podstawowej lub zespołu szkolno—
przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec;
nauczycielu- oznacza to nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej
lub zespole szkolno- przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Bolesławiec;
planie- oznacza to plan dofinansowania form doskonalenia.

@ 2.
Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego objęci są nauczyciele zatrudnieni
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bolesławiec
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Środki

53.
.Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, zostały wyodrębnione w budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2020.
Ustala się na rok budżetowy 2020 plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczyciele
składają do dyrektora do 30 września 2020 r„ który podejmuje decyzję
o przyznaniu dofinansowania ijego wysokości, po wcześniejszym uzgodnieniu
zWójtem.
Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dyrektorzy składają
do Wójta, który podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego
wysokości.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

54.
przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą zostać

wykorzystane na pokrycie części lub całości kosztów wymienionych w @ 2
rozporządzenia.

55.
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami specjalności kształcenia w 2020 r., na które
może zostać przyznane dofinansowanie:

1) uzyskiwanie kwalifikacji do nauczania przedmiotów i prowadzenia zajęć
wynikających z potrzeb szkoły (braku możliwości zatrudnienia nauczycieli
z kwalifikacjami);
uzyskiwanie kwalifikacji z psychologii, pedagogiki specjalnej oraz terapii
pedagogicznej;
inne wynikające z potrzeb jednostki;
wynikające z przepisów @ 5 pkt. 2 i 3 rozporządzenia.

56.
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami maksymalne kwoty:

1)

2)

dofinasowania opłaty za kształcenie, pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład
kształcenia nauczycieliwwysokości do 85 % kwoty opłaty za kształcenie (czesne),
ale nie więcej niż 1500 zł za jeden semestr; dla jednego nauczyciela;
dofinansowania opłaty za udział seminariach, konferencjach, wykładach,
warsztatach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli do
100 % kwoty opłaty dla jednego nauczyciela.
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57.
.Z nauczycielem lub dyrektorem, któremu zostaną przyznane środki
na dofinansowanie opłat, o których mowa @ 6 zostanie podpisana umowa,
w celu określenia szczegółowych warunków udzielenia dofinansowania.
Umowę, o której mowa ust. 1 z nauczycielem zawiera dyrektor.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
Umowę z dyrektorem zawiera Wójt .

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 4do niniejszego zarządzenia.
5 8.

Dyrektorzy są zobowiązani do rozliczenia środków przyznanych w roku 2020,
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w terminie do 31

stycznia 2021 r.

Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5 9.

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego
zarządzenia.

510.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
w Bolesławcu.

511.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 141/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 27 stycznia 2020 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI NA 2020 R.

Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNEJEDNOSTKI

Lp. Nazwa jednostki Kwota /zł/

5 4700 5 4300 Razem
1. Zespół Szkolno— Przedszkolny 4330,00 0,00 4330,00

W Bożejewicach
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny 4370,00 1900,00 6270,00

w Brzeźniku
3. Zespół Szkolno— Przedszkolny 5010,00 2860,00 7870,00

w Kraśniku Dolnym
4. Zespół Szkolno- Przedszkolny 6060,00 0,00 6060,00

W Kruszynie
5. Zespół Szkolno- Przedszkolny 3900,00 0,00 3900,00

w Ocicach
6. Zespół Szkolno— Przedszkolny 3440,00 1950,00 5390,00

w Trzebieniu
7. Zespół Szkolno— Przedszkolny 3900,00 1300,00 5200,00

w Żeliszowie
8. Szkoła Podstawowa 3740,00 0,00 3740,00

w Dąbrowie Bolesławieckiej
9. Kwota do dyspozycji organu 6950 ,00 19 790,00 26 740,00

prowadzącego z
przeznaczeniem, w
szczególności na
dofinansowanie form
doskonalenia wynikających z
zapisu @ 5 pkt 2 i 3

rozporządzenia
Ogółem 41 700,00 27 800,00zł 69 500,00

xva/rU _l' ”_*
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Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 141/20

Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 27 stycznia 2020 r.

Bolesławiec, dnia ..............................................

WN IOS EK NAUCZYCIELA/DYREKTORA*

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO OPŁAT LUB KOSZTÓW ZGODNIE Z 52 UST.3
ROZPORZĄDZENIA

Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora:

Nazwa formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się
nauczyciel/dyrektor:

Nazwa organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie
ubiega się nauczyciel/dyrektor:

Wysokość opłaty, o której mowa w 52 ust.3 pkt.1-4 rozporządzenia lub wysokość
kosztów o których mowa w 52 ust.3 pkt rozporządzenia:



Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego,
0 które] dofinansowanie ubiega się nauczyciel:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia

4)

7)

8)

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu
ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy, która powierzyła przetwarzanie danych
Gminnemu Zakładowi Obsługi Szkół w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu ul. Teatralna 1A
reprezentowanemu przez Dyrektora,

kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700
Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadqminy@qminaboleslawiec.pl),

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na
podstawie:
— art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.,
— art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
— rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia

zawodowego nauczycieli.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres
5 lat,
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość udzielenia Panu/ Pani dofinansowania czesnego do realizowanych studiów/ studiów
podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Przyjmuję do wiadomości (podpis)

;.«.,rv .A
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Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 141/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 27 stycznia 2020 r.

UMOWA nr ......... l ..............

zawarta w dniu ....................................w .............................. , na podstawie
Zarządzenia nr 141/20 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 27 stycznia 2020 r. w
sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania oraz
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r.

pomiędzy:

Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w ...................... / Szkołą Podstawowa
w.............................z siedzibą ..............................................reprezentowaną
przez

..............................................- Dyrektora
„Jednostką””
a

Panem/ią ................................................zamieszkałym/ą

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ............... numer......................... ,

PESEL.......................................................................................................
zwanej w dalszej części umowy „ Nauczycielem”

@ 1

Przedmiotem umowy jest określenie zasad dofinansowania doskonalenia
zawodowego Pana/i

zatrudnionego/ej na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej/ Zespole
Szkolno—Przedszkolnym ....................................................

5 2

1. Przyznaje się ....................................................dofinansowanie
do czesnego studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu kwalifikacyjnego
w zakresie: ........................w
w kwocie...............................................................................................



2. Nauczyciel, otrzymujący dofinansowanie, zobowiązuje się do przepracowania
3 lat po ukończeniu studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu
kwalifikacyjnego określonych w ust. 1, na tym samym lub innym stanowisku
pedagogicznym w Szkole Podstawowej/Zespole Szkolno— Przedszkolnym
w..................................lub innej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Bolesławiec.

3. Nauczyciel zobowiązuje się do ukończenia studiów/ kursu w terminie ustalonym
w organizacji studiów/ kursu kwalifikacyjnego.

4. Po każdym semestrze nauczyciel zobowiązany jest do przedstawienia
dyrektorowi zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na następnym semestrze, a
po zakończeniu studiów/ kursu kwalifikacyjnego świadectwa lub zaświadczenia o
ukończeniu formy kształcenia, w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia
zakończenia ostatniego semestru.

5. Nauczycielowi, który będzie powtarzał semestr nie może zostać przyznanedofinansowanie
6. Nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyznanego dofinansowania

określonego ust. 1. w przypadkach:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających

z niniejszej umowy;
2) rozwiązania stosunku pracy ze szkołą/ zespołem szkolno- przedszkolnym

przez nauczyciela;
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z nauczycielem przez szkołę/

zespół szkolno- przedszkolny.
7. W przypadku zwolnienia z pracy nauczyciela z winy pracodawcy zwrot

przyznanego dofinansowania nie jest wymagany.
8. Dopłata do czesnego zostanie wypłacona w ................ ratach po ................ złza każdy semestr.
9. Dofinansowanie w wysokości ..................... za I semestr zostanie przekazane

przelewem na konto bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminie
nieprzekraczającym 21 dni od dnia dostarczenia przez Nauczyciela do
................................................faktury na przyznaną kwotę dofinansowania.

10.Kolejna rata dopłaty do czesnego zostanie przekazana przelewem na konto
bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 21 dni,
od dnia dostarczenia przez nauczyciela do
..................................................................zaświadczenia o kontunuowaniu
nauki na następnym semestrze oraz faktury na przyznaną kwotę dofinansowania.

53
1. Do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwy jest

Sąd Rejonowy w Bolesławcu.
2. Do spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
54

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość
zmiany zapisów niniejszej umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony
pisemny aneks do niniejszej umowy.

5 5

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Jednostki, jeden dla nauczyciela.
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 141/20
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 27 stycznia 2020 r.

UMOWA nr ......... I ..............

zawarta w dniu ....................................w Bolesławcu, na podstawie Zarządzenia
nr 141/20 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
planu dofinansowania , maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 r. pomiędzy:

Gminą Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1a w Bolesławcu reprezentowaną

przez
Pana Andrzeja Dutkowskiego— Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak— Skarbnika Gminy, zwanej w dalszej części

umowy „Gminą”

a
Panem/ią ................................................zamieszkałym/ą

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ............... numer ......................... ,

PESEL.......................................................................................................
zwanej w dalszej części umowy „ Dyrektorem"

51

Przedmiotem umowy jest określenie zasad dofinansowania doskonalenia
zawodowego Pana/i

zatrudnionego/ej na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej/ Zespole Szkolno-
Przedszkolnym ....................................................

52
1. Przyznaje się ....................................................dofinansowanie

do czesnego studiów wyższych] studiów podyplomowych/ kursu kwalifikacyjnego
w zakresie: ........................w
wkwocie ...............................................................................................

2. Dyrektor, otrzymujący dofinansowanie, zobowiązuje się do przepracowania
3 lat po ukończeniu studiów wyższych/ studiów podyplomowych/ kursu
kwalifikacyjnego określonych w ust. 1, na tym samym lub innym stanowisku
pedagogicznym w Szkole Podstawowej/Zespole Szkolno— Przedszkolnym
w..................................lub innej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Bolesławiec.

1



3. Dyrektor zobowiązuje się do ukończenia studiów/ kursu w terminie ustalonym
w organizacji studiów/ kursu kwalifikacyjnego.

4. Po każdym semestrze dyrektor zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi
Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu zaświadczenia
o kontynuowaniu nauki na następnym semestrze, a po zakończeniu studiów/
kursu kwalifikacyjnego świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu formy
kształcenia, w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zakończenia
ostatniego semestru.

5. Dyrektor, który będzie powtarzał semestr nie może zostać przyznane
dofinansowanie

6. Dyrektor zobowiązany jest do zwrotu kosztów przyznanego dofinansowania
określonego ust. 1. w przypadkach:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających

z niniejszej umowy;
2) rozwiązania stosunku pracy ze szkołą/ zespołem szkolno- przedszkolnym

przez dyrektora;
3) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z dyrektorem przez szkołę/

zespół szkolno— przedszkolny.
7. W przypadku zwolnienia z pracy dyrektora z winy pracodawcy zwrot przyznanego

dofinansowania nie jest wymagany.
8. Dopłata do czesnego zostanie wypłacona w ................ ratach po ................ zł

za każdy semestr.
9. Dofinansowanie w wysokości ..................... za I semestr zostanie przekazane

przelewem na konto bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminie
nieprzekraczającym 21 dni od dnia dostarczenia przez dyrektora do Gminnego
Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu faktury na przyznaną kwotę dofinansowania.

10.Kolejna rata dopłaty do czesnego zostanie przekazana przelewem na konto
bankowe uczelni wymienionej w ust. 1, w terminie nieprzekraczającym 21 dni,
od dnia dostarczenia przez nauczyciela do Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
w Bolesławcu zaświadczenia o kontunuowaniu nauki na następnym semestrze
oraz faktury na przyznaną kwotę dofinansowania.

53
1. Do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy właściwy jest

Sąd Rejonowy w Bolesławcu.
2. Do spraw nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.
54

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron możliwość
zmiany zapisów niniejszej umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony
pisemny aneks do niniejszej umowy.

5 5

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Gminy, jeden dla dyrektora.

"W iu ..:=
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/Nazwa, adres, telefon, e—mail jednostki/

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 141/20

Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 27 stycznia 2020 r.

Rozliczenie środków wykorzystanychna do finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Tabela 1 Rozliczenie finansowe

Kwota otrzymana
@ 4300 ( studia,
studia
podyplomowe)

Kwota wykorzystana
@ 4300 ( studia, studia
podyplomowe)

Kwota do zwrotu
@ 4300 ( studia,
studia podyplomowe)

Kwota otrzymana
@ 4700 (konferencje,
szkolenia, kursy)

Kwota wykorzystana
@ 4700 (konferencje,
szkolenia, kursy)

Kwota do zwrotu
@ 4700 (konferencje,
szkolenia, kursy)



Tabela 2 Indywidualne doskonalenie nauczycieli

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj i nazwa Nazwa Kwota Kwota Uwagi
nauczyciela formy instytucji dofinansowania dofinansowania
stanowisko doskonalenia organizującej @ 4300 5 4700

formę
doskonalenia

Razem

Tabela 3 Szkolenia rady pedagogicznej

L.p. Temat szkolenia Data Nazwa instytucji szkolącej Koszt szkolenia Uwagi

Kliś/.(; ';. „„w ,

mgr „5111946; Dutkmvski


