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Podział środków i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012

§  1.  Środki  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  określone  w  dziale  801  rozdział.  80146 

w wysokości 119 228 zł dzielone są następująco:

1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli – 20 000 zł, 

2) środki przeznaczone na realizację planów doskonalenia zawodowego opracowanych przez 

dyrektorów szkół – 54 000 zł, 

3) organizacja szkoleń i seminariów w powiecie – 45 228 zł.

§  2.  Środki  na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  określone  w  dziale  854  rozdział  85446 

w wysokości 8 143 zł dzielone są następująco:

1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli – 2 000 zł, 

2) środki  przeznaczone  się  na  realizację  planów  doskonalenia  zawodowego  opracowanych 

przez dyrektorów placówek – 5 000 zł, 

3) organizacja szkoleń i seminariów w powiecie – 1 143 zł.

§ 3. Zasady wykorzystania środków określonych w §1 pkt 1 i w §2 pkt 1:

1) Wnioski o przyznanie dofinansowania, dyrektorzy szkół składają w Starostwie Powiatowym 

we Wrześni w następujących terminach:

a) termin  I  –  do  31  maja  2012  r.  –  na  dofinansowanie  kosztów  kształcenia 

udokumentowanych w formie rachunków od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r.,

b) termin  II  –  do  30  listopada  2012  r.  –  na  dofinansowanie  kosztów  kształcenia 

udokumentowanych w formie rachunków od 1 czerwca 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

2) Do wniosku należy dołączyć:

a) opinię  dyrektora  szkoły/placówki,  który  potwierdza  celowość  podjętego 

dokształcania zawodowego,

b) potwierdzenie  uczelni  wyższej/ośrodka  kształcenia  nauczycieli  o  podjętej  formie 

dokształcania zawodowego,

c) rachunki potwierdzające dokonanie wpłaty na rzecz uczelni związanej z podjętym 

dokształcaniem.
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3) Do dofinansowania mają prawo:

a) nauczyciele  zatrudnieni  w  szkołach/placówkach  prowadzonych  przez  Powiat 

Wrzesiński w wymiarze nie niższym niż ½ etatu,

b) nauczyciele, którzy podjęli formę kształcenia umożliwiającą zdobycie kwalifikacji 

do  nauczania  drugiego  przedmiotu  w  specjalnościach  zgodnych  z  potrzebami 

kadrowymi szkoły/placówki. 

4) Wnioski, o których mowa w pkt 1 są analizowane pod względem formalnym przez zespół 

w skład,  którego  wchodzą  przedstawiciele  organu  prowadzącego  i  przedstawiciele 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

5) Wnioski nie spełniające wymogów formalnych będą odrzucone.

6) Pierwszeństwo w przyznaniu dopłaty do czesnego mają nauczyciele, którzy wcześniej nie 

korzystali z dofinansowania.

7) Decyzję  o  przyznaniu  dofinansowania  podejmuje  Zarząd  Powiatu  we  Wrześni  po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu. 

§ 4. Środki określone  w § 1 pkt 2 oraz w § 2 pkt 2 będą przekazywane do szkół i placówek na 

wniosek dyrektora, uwzględniający plan, o którym mowa w § 6.1 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  

szczególnych  kryteriów  i  trybu  przyznawania  tych  środków (Dz.  U.  nr  46  poz.  430)  złożony 

w Starostwie Powiatowym do 30 listopada 2011 r.

§  5. Dyrektor  szkoły  lub  placówki  do  31  marca  2013  roku  złoży  w  Starostwie  Powiatowym 

sprawozdanie ze sposobu wykorzystania  środków przyznanych w roku 2012 na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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