
          ZARZĄDZENIE NR 3/2021 
         Wójta Gminy Sadkowice 
     z dnia 22 stycznia 2021 roku  

 
w sprawie ustalenia  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sadkowice na 2021 rok, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
może być przyznane. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 i 1378) oraz art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku poz. 2215; z 2021 roku poz. 4) w związku z  
§  5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 
roku poz. 1653) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się  plan dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice na 2021 rok, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2.1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli nie może przekroczyć 70 % kosztów kształcenia . 
2. 100% pokrycie kosztów  szkoleń typu : kursy kwalifikacyjne, konferencje metodyczne, seminaria, 
warsztaty metodyczne itp.  związane z bieżącą działalnością szkoły. 
3. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być pokryte w 
całości  koszty przejazdów i zakwaterowania. 
 
§    3.1. Ustala się następujące  specjalności, na które może być  przyznawane   dofinansowanie dla 
nauczycieli szkół i przedszkoli w 2021 roku: 

1) język angielski, 
2) logopedia, 
3) oligofrenopedagogika, 
4) surdopedagogika, 
5) integracja sensoryczna, 
5) oraz inne specjalności związane z potrzebami szkoły. 

2. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być 
przyznawane dofinansowanie w 2020 roku: 

1) kształcenie na studiach wyższych licencjackich, 
2) kształcenie na studiach  wyższych magisterskich, 
3) kształcenie na  studiach podyplomowych, 
4) inne formy dokształcania zaakceptowane przez  dyrektora szkoły. 

3. W ciągu roku  kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną formę 
kształcenia. 

4. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Sadkowice, może ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, tylko w jednej ze 
szkół. 

                                                              
§    4. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu 

przez nauczyciela lub dyrektora : 



1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora 
przez Wójta Gminy Sadkowice, 

2) zaświadczenia z uczelni o  zakończeniu nauki, 
3) kserokopii poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z 

własnych środków opłacił czesne. 
2. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie formy doskonalenia zawodowego  
       a zaplanowanej formy nie ukończył, nie może ubiegać się   o dofinansowanie w/w 
       formy przez okres 5 lat, od dnia przyznania ostatniego  dofinansowania. 
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę   

Sadkowice. 
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
 
 
 
 
        Wójt Gminy Sadkowice 
 
            Karolina Kowalska 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Załącznik Nr 1 

                                                                                                                          do Zarządzenia  Nr 3/2021 

                                                                                                                            Wójta Gminy  Sadkowice 

                                                                                                                            z dnia 22 stycznia 2021r.  

 

PLAN  DOFINANSOWANIA  FORM   DOSKONALENIA   ZAWODOWEGO   NAUCZYCIELI 

NA  ROK   2021 

                Nazwa   szkoły    Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w tym:  dofinansowanie  do studiów, 
szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, szkolenia 
rad pedagogicznych, delegacje 

 
Zespół Szkół w  Sadkowicach 

     
                                   2 000,00 

Szkoła Podstawowa im Marszałka 
Józefa Piłsudskiego  w Lubani 

 

                                   2 000,00 
 
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie 

 
                                   1 000,00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Trębaczewie 
 

 
                                   1 300,00 

Razem : 
 

                                   6 300,00 

 

                                                                                                                                   

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Załącznik Nr 2 

                                                                                                                    do Zarządzenia Nr 3/2021 

                                                                                                                            Wójta Gminy  Sadkowice 

                                                                                                                            z dnia 22 stycznia 2021r.  

 

                                                  WÓJT    GMINY    SADKOWICE 

 

              Wniosek  o refundację kosztów kształcenia lub doskonalenia  

 

1. Imię i nazwisko nauczyciela  
………………………………………………………………………………………. 
 

             adres zamieszkania              
…………………………………………………………………………………….……… 
 

2. Miejsce zatrudnienia 
…………………………………………………………………………………………..…… 
 
a) Nauczany przedmiot 

………………………………………………………………………………………… 
 

b) Staż pracy w 
szkole………………………………………………………………………………………
…… 
 

c) Stopień awansu zawodowego 
………………………………………………………………………… 
 

d) Sposób i wymiar zatrudnienia 
………………………………………………………………………….. 
 
  

3. Aktualny poziom wykształcenia 
………………………………………………………………………..….. 
 

4. Nazwa i adres wybranej szkoły lub innej instytucji doskonalenia  
 
………………………………………………………………………………………………
………………………… 

a) Wybrany rodzaj, kierunek studiów lub formy doskonalenia 
 
…………………………….…………………………………………………………………

………………………. 

b) Czas trwania doskonalenia (ilość semestrów) …………………………..…………………… 
c) Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu doskonalenia (uzyskany wynik)  

 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…. 
 



d) Przewidywany termin ukończenia 
…………………………………………………………..………………………………..…. 

 

5. Kwota poniesionych kosztów na dokształcanie   …………………………………………… 
                                                               
 
 ……………………………….……….                     …………………………………… 

                      (miejscowość i data)                                                                               (podpis nauczyciela) 

Opinia Dyrektora o zgodności kształcenia z potrzebami szkoły : 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

                                                                                         

………………………………………………..……….. 

                                                                                                   pieczątka i podpis dyrektora 

 

Załączniki: 

1. Aktualne zaświadczenie z uczelni, innego zakładu kształcenia i doskonalenia nauczycieli o 
ukończeniu  formy kształcenia. 

2. Dowód wniesionej opłaty. 


