ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2109.2017. MZO
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
Z DNIA 31.03. 2017 R.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku
budżetowym 2017.

Na podstawie: art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
ustawy
(tj. Dz. U. z 2014r., poz. 191), w związku z art. 9 pkt 1
z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy
budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645), § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie 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 2002r., Nr 46
poz. 430 z póz. zmianami), art. 30, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz w
związku z załącznikiem nr 5 do uchwały NR XXIV/445/2016 Rady Miejskiej
w Bielsku - Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. – Uchwała budżetowa Miasta BielskaBiałej na 2017 rok.

postanawiam

§1
1. Przyjąć „Plan dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku 2017” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz ustalić
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku budżetowym 2017.
2. Ustalić wzór „Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku 2018” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalić wzór „Wniosku o dofinansowanie szkolenia rady pedagogicznej”
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustalić wzór „Wniosku dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
o skierowanie oraz przyznanie dofinansowania na doskonalenia zawodowe
nauczycieli” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Ustalić
wzór
„Rozliczenia
środków
finansowych
wykorzystanych
na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli” stanowiący
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Ustalić wzór „Wniosku o zwiększenie kwoty przeznaczonej na indywidualne
doskonalenia nauczycieli” stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Ustalić wzór „Sprawozdania z realizacji form doskonalenia zawodowego
nauczycieli” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
ON .0050.2109.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej

.

z dnia 31.03.2017r

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI W ROKU 2017

I. Zasady podziału środków.
Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku budżetowym 2017 r. zapisane w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej
miasta Bielska-Białej na 2017 rok, NR XXIV/445/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.,
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:
1. 20% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych
w Bielsku-Białej w roku budżetowym 2017 r. przeznacza się na
dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom
dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.
2. Podział pozostałych środków dokonywany jest z uwzględnieniem wysokości
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej
Miasta oraz priorytetowych kierunków doskonalenia w oparciu o plany
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazane do
MZO przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do 30 listopada 2016 r.
według następujących proporcji:
a) 40% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych przeznacza się na szkolenia rad
pedagogicznych, oraz grup nauczycieli między innymi: nauczycieli
szkół, które otrzymują pracownie komputerowe, wprowadzają nowe
systemy informatyczne, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, nauczycieli doradców metodycznych, dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, organizację konferencji
szkoleniowych, wykładów i seminariów dla nauczycieli oraz
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
b) 60% środków finansowych zaplanowanych w budżecie na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych
przeznacza się na organizację
indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych. Z powyższej kwoty wydziela się 6% na
doskonalenie
indywidualne
dyrektorów szkół
i placówek
oświatowych.

Polecenia wypłaty środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia
indywidualnego nauczycieli należy złożyć do MZO do dn. 06 października 2016r.
Rozliczenie
środków
finansowych
wykorzystanych
na
dofinansowanie
indywidualnego doskonalenia nauczycieli ( zgodnie z załącznikiem nr 5 ) należy
złożyć do MZO w dn. 01-06 października 2017 roku. Niewykorzystane przez
przedszkola, szkoły i placówki środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie
indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli zostaną ponownie
rozdzielone pomiędzy tymi placówkami, które w dn. 01-06 października 2017 r. złożą
do Miejskiego Zarządu Oświaty wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli (zgodnie z załącznikiem
nr 6). W pierwszej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane na sfinansowanie
doskonaleń zawodowych zgodnych z priorytetami oraz realizowanych w ostatnim
kwartale roku 2016 i pierwszych trzech kwartałach 2017 r.
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 01- 31 marca 2017 r., składa organowi
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku
budżetowym (wg załącznika nr 7).

II. Warunki przyznania
kwalifikacyjnych.

dofinansowania

do

studiów

lub

kursów

1. Dofinansowanie do studiów, studiów doktoranckich, kursów kwalifikacyjnych
i doskonalących dotyczy kierunków przedstawionych w polityce oświatowej
państwa.
2. Środki przeznaczone na doskonalenie dzieli się proporcjonalnie do liczby
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce w przeliczeniu na etaty.
3. Dofinansowanie do studiów, studiów doktoranckich, kursów kwalifikacyjnych
i doskonalących w 2017 roku nie może być wyższe niż 3500 zł.
4. O wysokości dofinansowania decyduje dyrektor szkoły lub placówki zgodnie
z § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 roku 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.2002 r. Nr 46, poz.430 z pózn.
zm.).
5. Nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach edukacyjnych, ubiegający się
o dofinansowanie składa wniosek do dyrektora tylko jednej szkoły lub placówki.
6. Wnioski o dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli placówek
przedszkolnych w zakresie nauki języka angielskiego mogą być rozpatrzone
w trakcie roku budżetowego.
7. Doskonalenie zawodowe dyrektorów placówek oświatowych odbywa się na
podstawie skierowania uzyskanego od dyrektora MZO. Wniosek o skierowanie
należy złożyć min. 21 dni przed rozpoczęciem doskonalenia. Warunkiem
uzyskania dofinansowania doskonalenia jest przedłożenie w MZO faktury

potwierdzającej dokonanie wpłaty za uczestnictwo w formie doskonalenia
zawodowego zgodnej ze skierowaniem. Środki przeznaczone na dofinansowanie
studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla dyrektorów
przyznane na podstawie skierowania uzyskanego od dyrektora MZO będą
wypłacane na bieżąco na podstawie przedłożonych w MZO faktur nie później niż
do dnia 30 listopada 2017 roku.
8. Środki finansowe przeznaczone na szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia grup
nauczycieli przyznawane będą na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły
lub placówki oświatowej organizującej szkolenie (zgodnie z załącznikiem nr 3).
Wniosek należy złożyć min. 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
Dyrektor wnioskując o wysokość środków przeznaczonych na szkolenie rady
pedagogicznej zobligowany jest do uzasadnienia wyboru oferty. Zaleca się
rozeznanie rynku wśród minimum 3 podmiotów.
9. Środki finansowe przeznaczone na organizację konferencji szkoleniowych
i seminariów dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych
oraz szkolenia
nauczycieli doradców metodycznych
przyznawane są przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty na wniosek
dyrektora danej placówki oświatowej.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.2109.2017.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31.03..2017r.

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

Bielsko-Biała...................................

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018
Planowany koszt .

L.p.

Rodzaj formy
Imię i nazwisko
doskonalenia lub
Instytucja doskonaląca
nauczyciela
dokształcania oraz jej
lub dokształcająca
1
nazwa

Planowana ilość
godzin

Planowana data
rozpoczęcia i
zakończenia formy

Opłata za uczestnictwo
w formie doskonalenia

1.
2.
Razem
planowane
koszty:

Suma
Rada
pedagogiczna

1.
2.
Razem
planowane
koszty:

Suma
Dyrektor

1.
2.
Razem
planowane
koszty:

Suma

Proponowana kwota dofinansowania
w 2018

Uwagi

Planowana tematyka szkoleń jest zgodna z diagnozą potrzeb sporządzoną przez dyrektora szkoły/placówki.
1)Rodzaj formy doskonalenia lub dokształcania – proszę wpisać: studia podyplomowe, studia uzupełniające, kurs kwalifikacyjny, kurs doskonalący, seminarium, konferencja, warsztaty
metodyczne, szkolenie rady pedagogicznej oraz zakres tematyczny.

podpis dyrektora placówki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
ON 0050.2109.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej

.

z dnia 31.03..2017r

Bielsko-Biała, dnia................

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Temat szkolenia:...............................................................................................................
2. Uchwała Rady Pedagogicznej nr............. z dnia..............................................................
3. Termin szkolenia:................................................................................................................
4. Miejsce szkolenia:...............................................................................................................
5. Forma szkolenia (wykłady, warsztaty, konsultacje):.......................................................
6. Czas szkolenia (godziny zegarowe lub dydaktyczne):....................................................
7. Planowana liczba osób uczestniczących:........................................................................
1

8. Prowadzący szkolenie :......................................................................................................
9. Kosztorys:
-

koszt 1 godziny szkolenia:........................................

-

koszt materiałów:......................................................

-

ogółem koszt szkolenia:..........................................

10. Wnioskowana kwota dofinansowania:..............................

Planowana tematyka szkolenia jest zgodna z diagnozą potrzeb sporządzoną przez dyrektora
szkoły/placówki.

podpis dyrektora placówki

1. Nazwa instytucji lub dane i kwalifikacje osoby fizycznej.

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia Nr
ON 0050.2109.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31.03. 2017r.

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

Bielsko-Biała...................................

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty
w Bielsku-Białej

WNIOSEK
dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
o skierowanie oraz przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli
DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko:
PODEJMOWANE DOSKONALENIE ZAWODOWE
2. Rodzaj/forma doskonalenia:
a) studia (proszę określić kierunek i rodzaj) ………………………………………………..
b) kurs (kwalifikacyjny, doskonalący) ……………………….…………………………………
c) szkolenie ………… …………………………………………………………………………..
d) konferencja ………… …………………………………………………………………………
e) inne (proszę określić) ………………………………………………………………………..
3. Miejsce doskonalenia

...................................................................

4. Prowadzący doskonalenie

...................................................................

5. Pełna liczba sesji/godzin

...................................................................

6. Planowany termin rozpoczęcia /zakończenia

...................................................................

KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
7. Koszt całkowity doskonalenia

...................................................................

UZASADNIENIE WNIOSKODAWCY (oczekiwane rezultaty)

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

Opinia Miejskiego Zarządu Oświaty

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

............................................
pieczątka, podpis

Wrażam zgodę na skierowanie /nie wyrażam zgody na skierowanie
Kwota dofinansowania: …………………………………………………….

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

…………………………………………………
Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
ON 0050.2109.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31.03.2017r.

Bielsko-Biała, dnia..............

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

Rozliczenie środków finansowych wykorzystanych na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli
w roku 2017

Kwota
otrzymana
§ 4300
(studia, studia
podyplomowe)

Kwota
wykorzystana
§ 4300

Do zwrotu
§ 4300

Kwota
otrzymana
§ 4700
(kursy,
szkolenia)

Kwota
wykorzystana
§ 4700

Do zwrotu
§ 4700

Kwota
otrzymana
§ 4410
(koszty
podróży
służbowych)

Kwota
wykorzystana
§ 4410

Do zwrotu
§ 4410

podpis dyrektora placówki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
ON .0050.2109.2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31.03.2017r.

Bielsko-Biała, dnia....................

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

Wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie indywidualnego doskonalenia nauczycieli w roku 2017

L.p.

Imię i nazwisko
nauczyciela

Rodzaj i nazwa formy
doskonalenia

Nazwa instytucji
szkolącej

Kwota § 4300
(studia, studia
podyplomowe)

Kwota § 4700
(kursy, szkolenia)

Kwota § 4410
(koszty podróży
służbowych)

UWAGI (proszę
zaznaczyć czy
jest to
kontynuacja
doskonalenia)

RAZEM

Planowana tematyka szkoleń jest zgodna z diagnozą potrzeb sporządzoną przez dyrektora szkoły/placówki.
podpis dyrektora placówki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr
ON 0050.2109..2017.MZO
Prezydenta Miasta Bielska-Białej
z dnia 31.03.2017r.

Bielsko-Biała, dnia.................................

Nazwa, adres, telefon, e-mail placówki oświatowej

Sprawozdanie z realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017
wg stanu na dzień 31.12.2017

L.p.

Imię i nazwisko
nauczyciela

Rodzaj i nazwa formy
doskonalenia

1.
2.
Razem
Dyrektor

1.
2.
Razem
Doskonalenie rady
pedagogicznej

Nazwa instytucji
szkolącej

Kwota § 4300
(studia, studia
podyplomowe)

Kwota § 4700
(kursy,
szkolenia)

Kwota § 4410
(koszty podróży
służbowych)

UWAGI

1.
2.
Razem
RAZEM

podpis dyrektora placówki

