ZARZĄDZENIE NR 15/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2020 i określenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
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 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
z późn. zm.) oraz §2, §3, §4, §5 i §6 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 z późn. zm.) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W oparciu o wnioski dyrektorów ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów oraz
określa się kierunki kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020.
§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się, że dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Żarów, nie może być niższe niż 60 % poniesionych semestralnie
kosztów, jednakże nie więcej niż 2200,00 zł semestralnie.
§ 3. 1. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na podstawie art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dzieli się następująco:
1) 40 % wszystkich środków zostaje w zarządzie Burmistrza Miasta Żarów,
2) 60 % pozostaje w placówkach oświatowych.
2. W wyjątkowych sytuacjach, Burmistrz Miasta Żarów może pozostawić w zarządzie danej placówki
oświatowej 100 % środków finansowych.
§ 4. 1. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności i formy
kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2020 r.: kursy, studia licencjackie, magisterskie,
podyplomowe z zakresu i w specjalnościach związanych z edukacją przedszkolną, etyką, chemią, fizyką, biologią,
geografią, historią, matematyką, językiem angielskim, logopedią, oligofrenopedagogiką, surdopedagogiką,
tyflopedagogiką, doradztwem zawodowym, pomocą przedmedyczną, psychologią, psychoterapią, resocjalizacją,
rewalidacją, socjoterapią, specjalizacją trenerską (np. instruktor nauki pływania),sztuką/muzyką/techniką/plastyką,
terapią pedagogiczną, terapią zajęciową, wychowaniem do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwem oraz innymi
kierunkami wynikającymi z nieprzewidzianych wcześniej potrzeb szkoły, a także kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowane przez dyrektora
szkoły lub placówki.
2. W przypadku kiedy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden
z nich.
3. Nauczycielowi, który powtarza semestr lub rok studiów, bądź korzysta z urlopu dziekańskiego
dofinansowanie nie przysługuje, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.
4. Nauczyciel dokonuje zwrotu dofinansowania, o którym mowa w § 2, w przypadku:
1) niezaliczenia roku i braku kontynuacji nauki,

2) rozwiązania stosunku pracy na skutek wypowiedzenia przez nauczyciela w okresie 3 lat od daty ukończenia
studiów; z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych.
5. Nauczyciel zobowiązany jest na koniec każdego semestru studiów przedłożyć dokument potwierdzający
jego zaliczenie.
§ 5. 1. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie składa do Burmistrza Miasta wniosek, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1
mogą występować nauczyciele, którzy:
1) zatrudnieni są w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów,
2) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.
3. Burmistrz powołuje Komisję, która rozpatruje wnioski i proponuje przyznanie dofinansowania,
uwzględniając postanowienia § 4 i preferowane kierunki kształcenia.
4. Komisja zbiera się dwa razy do roku w ciągu 14 dni po upływie terminu składania wniosków określonego
w ust. 4
5. Terminy składania wniosków ustala się na:
1) do 15 kwietnia,
2) do 30 listopada.
6. W skład komisji o której mowa w § 4 ust. 3 wchodzi:
1) przedstawiciel organu prowadzącego,
2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w przedszkolach i szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żarów
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Burmistrz Miasta Żarów, po zapoznaniu się z opinią
Komisji.
2. Wnioskodawca o kwocie przyznanego dofinansowania zostaje poinformowany przez Burmistrza zwykłym
pismem.
3. Na decyzję nie przysługują środki odwoławcze.
§ 7. 1. Środki finansowe o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 2 pozostają do dyspozycji dyrektora placówki
oświatowej i mogą być przeznaczone na:
1) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
2) szkolenie rad pedagogicznych,
3) dofinansowanie i finansowanie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,
4) zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
5) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych
2. Dyrektor placówki przed podjęciem decyzji o wydatkowaniu środków o których mowa w § 3 ust. 1, pkt. 2
przeprowadza konsultacje z radą pedagogiczną.
§ 8. Wykonywanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U zasadnienie
Obowiązkiem organu prowadzącego, zapisanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
dofinansowania zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz 1653 z późn. zm.) jest opracowanie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów.
W związku z powyższym. uzasadnionym jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020
Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 stycznia 2020 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO CZESNEGO
Proszę o przyznanie mi dofinansowania do czesnego za ..................... semestr roku akademickiego
…................../............................
I. DANE OSOBOWE:
1) Imię i nazwisko........................................................................................................................................................................
2) Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................
3) Nazwa i adres miejsca pracy .................................................................................................................................................
4) Stanowisko (nauczany przedmiot) ......................................................................................................................................
5) Wymiar zatrudnienia .............................................................................................................................................................
6) Poziom wykształcenia ...........................................................................................................................................................
7) Specjalność ...............................................................................................................................................................................
8) Staż pracy na stanowisku nauczyciela ...............................................................................................................................
II. INFORMACJA O STUDIACH/KURSACH:
1) Nazwa i adres szkoły wyższej/organizatora kursu
.........................................................................................................................................................................................................
2) Rodzaj i kierunek podjętych studiów:
rodzaj (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplomowe) ….....................................................................................
kierunek/specjalność: ..................................................................................................................................................................
3) Czas trwania studiów/kursu
........................................................................................................................................................................................................
4) Etap studiów/kursu (podać ukończony semestr)
........................................................................................................................................................................................................
5) Czy wcześniej była przyznana dopłata do czesnego? Jeśli tak, to na ile semestrów
........................................................................................................................................................................................................
6) Wysokość opłat/ kosztów, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie
ubiega się nauczyciel …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przyznane środki odbiorę w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie / proszę przelać na rachunek bankowy
nr ....................................................................................................(właściwe podkreślić)
Oświadczam, że nie korzystam z innych źródeł dofinansowania w/w formy dokształcenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
(dalej: Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,
poz. 1000 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych we wniosku
oraz dokumentach dołączonych do wniosku w celu weryfikacji wniosku o dofinansowanie do czesnego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej obowiązku zgodnie
art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem 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 szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com. - Piotr Chałaszczyk
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Podanie tych danych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości
rozpatrzenia sprawy/wniosku.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data.........................

Podpis................................................

