
ZARZJ\DZENIE Nr 0050.17.2021 
W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 24 lutego 2021 roku 

w sprawie podzia/u srodkow w 2021 roku na dofiuansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieJi oraz ustaleuia plauu dofmansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieJi zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym 
jest Gmina Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. I i 2 pkt 4 w zwiqzku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. pOZ. 713 z p6in. zm.), art. 70a ust. 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. z 2019r. pOZ. 2215 z p6zn. 
zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 20 19r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczeg610wych cel6w szkolenia 
branzowego oraz trybu i warunk6w kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe (Oz. U. 
z 2019 pOZ. 1653) na podstawie uchwaly Nr XXV.171.2021 Rady Gminy Baboszewo z dnia 
29 stycznia 2021 roku w sprawie podzialu srodk6w w 2021 roku na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania fonn 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych 
organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo w porozumieniu z dyrektorami szk61 
i plac6wek oswiatowych (Oz. Urz. Maz. z 2021 r. poz. 1060) zrzeszajqce nauczycieli uchwala 
siC;, co nastc;puje: 

§1 

W uchwale budzetowej Gminy Baboszewo na 2021 r. zaplanowano srodki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci 0,8% tj . 63 315,00zl (szescdziesiqt trzy 
tysiqce trzysta pic;tnascie zlotych) planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych w 2021 
roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
kt6rych organem prowadzqcymjest Gmina Baboszewo. 

§2 

Ustala si<;: 
Zasady dofinansowania fonn doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo na rok 
2021 stanowiqcy zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siC; Skarbnikowi Gminy oraz Oyrektorom Szk61 
Podstawowych i Przedszkola dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2021 r. 
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Zal~cznik Nr I 
do Za~dzenia Nr 0050.17.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 24 lutego 2021 r. 

Zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 
na rok 2021 

1. Zasady zostaly opracowane z uwzglydnieniem: 
1) wnioskow dyrektorow szkol i przedszkola, 
2) wynikow egzaminu osmoklasisty, 
3) potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol i placowek 

w wojewodztwie, 
4) podstawowych kierunkow realizacj i polityki oswiatowej panstwa, ustalone przez 

ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania. 
2. Srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci 
0,8% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe 
nallczycieli w kwocie 63 315,00zl (szescdziesiljt trzy tysiljce trzysta piytnascie zlotych), 
wyodrybnione w blldzecie Gminy Baboszewo przeznacza siy na dofinansowanie w czysci lub 
calosci miydzy innymi: 

I) lIdzial nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykladach, warsztatach, 
szkoleniach, stlldiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczyciel i prowadzonych odpowiednio przez placowki doskonalenia 
nallczycieli , uczelnie oraz inne podmioty, ktorych zadania statutowe obejmlljlj 
doskonalenie zawodowe nallczycieli ; 

2) udzial nauczycieli w formach ksztalcenia nauczycieli prowadzonych przez lIczelnie 
i placowki doskonalenia nallczycieli ; 

3) wspomaganie szkol i placowek oraz sieci wspolpracy i samoksztalcenia dla 
nauczycieli , prowadzone przez placowki doskonalenia nallczycieli , poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, biblioteki 
pedagogiczne. 

4) materialow szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz materia/ow informacyjnych, 
5) kosztow przejazdu zwiljzanych z doskonaleniem zawodowym. 

3. Maksymalna wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli danej placowki jest proporcjonalna do funduszu plac 

'l"td' ht'l ' dlutbl" nauczycle I za ru nIonyc w el pmcowce, we Jg a e I : 

Maksymalna wysokosc srodkow na 

Nazwa placowki 
dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli i kadry 
kierowniczej (zl) 

Przedszkole w Baboszewie 5440,00 
Szkola Podstawowa 1m. Jozefa Wybickiego 27500,00 
w Baboszewie 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 8 175,00 
Szkola Podstawowa 1m. Jana Brodeckiego II 600,00 
w Polesiu 
Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego 10600,00 
w Sarbiewie 

Ogolem: 63 315,00 



4. Szczeg610wy podzial srodk6w finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczeg61nych szk61 / plac6wek oswiatowych 

d bl prze stawla pomzsza ta e a: 
Planowany 

Nazwa szkoly 
Fonna doskonalenia zawodowego 

Liczba koszt Razem 
/ plac6wki nauczycieli doskonalenia (zl) 

(zl) 
indywidualne fonny doskonalenia - 0,00 
zawodowego nauczycieli 
doksztalcanie dyrektora szkoly - I 000,00 

Przedszkole szkolenia rad pedagogicznych - 2000,00 
5440,00 

w Baboszewie udzial nauczycieli w kursach, 
szkoleniach, seminariach, - 2440,00 
konferenciach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

2 5000,00 
zawodowego nauczvcieli 

Szkola doksztalcanie dvrektora szkoly 5000,00 
Podstawowa 

-
im. J6zefa 

szkolenia rad pedagogicznych - 14000,00 
27500,00 

Wybickiego 
udzial nauczycieli w kursach, 

w Baboszewie 
szkoleniach, seminariach, - 3500,00 
konferenciach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

I 2500,00 
zawodowego nauczycieli 

Szkola 
doksztalcanie dyrektora szkoly - 2000,00 

Podstawowa 
szkolenia rad pedagogicznych - I 400,00 

8 175,00 
w Mystkowie 

udzial nauczycieli w kursach, 
szkoleniach, seminariach, - 2275,00 
konferencjach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne f0n11Y doskonalenia 

3 6600,00 
zawodowego nauczycieli 

Szkola doksztalcanie dyrektora szkoly - 2000,00 
Podstawowa szkolenia rad pedagogicznych 1000,00 -

im. Jana udzial nauczycieli w kursach, 11 600,00 
Brodeckiego szkoleniach, seminariach, - 2000,00 

w Polesiu konferencjach 

rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

3 5600,00 
zawodowego nauczycieli 

Szkola 
Podstawowa 

doksztalcanie dvrektora szkolV - 2000,00 

im. ks. M.K. 
szkolenia rad pedagogicznych - I 400,00 

10600,00 
Sarbiewskiego 

udzial nauczycieli w kursach, 

w Sarbiewie 
szkoleniach, seminariach, - I 600,00 
konferenciach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 

Og61em: 63 315,00 



5. Ustala siy na rok 2021 maksymalnq kwoty dofinansowania oplat za doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w wysokosci: 

I) do 50% ponoszonych oplat za ksztalcenie nauczycieli na studiach licencjackich, 
magisterskich i podyplomowych, 

2) do 100% ponoszonych oplat za pozostale formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli , 

3) do 100% kosztow przejazdow zwiqzanych z doskonaleniem zawodowym, 
4) do 100% kosztow druku i dystrybucji materialow szkoleniowych, pomocy 

dydaktycznych oraz materialow informacyjnych, nie wiycej jednak jak 2 000,00 zl 
(dwa tysiqce zlotych) na jednego nauczyciela w roku budzetowym w odniesieniu do 
wszystkich form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6. Specjalnosci i tematyka kursow i szkolen, na ktore dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli jest przyznawane: 

I) pedagogika specjalna - autyzm i zespol Aspergera, 
2) pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z elementami logopedii , 
3) 
4) 
5) 

. . 
wczesne wspomagame rozwoJu 
pedagogika specjalna 0 specjalnosci surdopedagogika, 
szkolenia z nadzoru pedagogicznego, zmian oswiatowych i sposob ich wykorzystania 
w celu podniesienia jakosci pracy szkoly, 

6) indywidualizacja pracy wspierajqca ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
7) wykorzystanie narzydzi i zasobow cyfrowych w szkolnym projekcie edukacyjnym, 
8) prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem Microsoft 365, 
9) szkolenia i kursy wg propozycji MSCDN, 
10) edukacja, rewalidacja i wspomaganie osob z autyzmem i zespolem Aspergera (dla 

absolwentow oligofrenopedagogiki), 
I I) wyposazenie nauczycieli w wiedzy i umiejytnosci urnozliwiajqce im organizacjy 

nauczania wspomaganego TIK, 
12) studia magisterskie, 
13) zapewnienie wysokiej jakosci ksztalcenia oraz wsparcia psychologiczno

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzglydnieniem zr6i:nicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych, 

14) dokumentowanie pracy nauczyciela, 
IS) doradztwo zawodowe, edukacyjne i posrednictwo pracy, 

oraz wynikaj!jcych z nieprzewidzianych, pojawiaj!jcych siy w ci!jgu roku potrzeb jednostek. 

7. 0 dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli , mogq wystypowac osoby, 
ktore spelniajq ponizsze warunki: 
I) zostaly ujyte we wnioskach 0 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez 
dyrektora szkoly/placowki na rok 2021; 
2) posiadajq co najmniej stopien awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 
3) podnosZ!j swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 
szkoly/przedszkola. 

8. Dyrektorzy szkol/placowek zobligowani sq do zawarcia z nauczycielem umowy 
o dofinansowanie do studiow wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik Nr 1 do niniejszego 
zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach 
i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo na rok 2021 . 



9. W przypadku, gdy dofinansowanie do studi6w otrzymal dyrektor szkoly/plac6wki, umowy 
zawiera W6jt Gminy Baboszewo. 
10. Nauczyciel ubiegaj~cy siy 0 dofinansowanie sklada do dyrektora szkoly wniosek 
wedlug wzoru stanowi~cego zal~cznik Nr 2 do niniejszego zasady dofinansowania fonn 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych 
organem prowadz~cym jest Gmina Baboszewo na rok 2021 , a nastypnie po zatwierdzeniu 
opinii dyrektora szkoly na Kancelarii Og61nej Urzydu Gminy Baboszewo z nastypuj~cymi 
zal~cznikami: 
I) kopi~ dyplomu ukonczenia studi6w/kurs6w kwalifikacyjnego/innej formy lub aktualnym 
zaswiadczeniem szkoly wyzszej/akredytowanej plac6wki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli potwierdzaj~cym, ze wnioskodawca ksztalc~c siy ww. szkole/plac6wce na 
okreslonym zakonczyl semestr/kurs kwalifikacyjny/inn~ fom1y, 0 kt6rej dofinansowanie siy 
ubi ega; 
2) kserokopi~ faktury wystawionej na nauczyciela oraz kopi~ wplaty wystawionej na 
nauczyciela potwierdzaj"c~ uiszczenia oplaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania 
przelewulwplaty got6wkowej , zaswiadczenie lub dow6d ksiygowy w rozumieniu 
obowi~zuj~cych przepis6w Ustawy 0 rachunkowosci , zawieraj ~cy dane wymienione wart. 21 
ust. I pkt 1-4 ustawy; 

II. Dofinansowanie do fonn doskonalenia zawodowego nie przysluguje nauczycielowi 
w przypadku korzystania z urlopu bezplatnego, powtarzania semestru lub roku studi6w oraz 
korzystania z urlopu dziekanskiego. 

12. W przypadku, gdy nauczyciel ksztalci Sly na r6Znych kierunkach, dofinansowanie 
podlega tylko jeden z tych kierunk6w. 

WO.JT 
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Umowa 0 dof"mansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieJi 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, 

dla ktorych organem prowadzljcym jest Gmina Baboszewo na rok 2021. 

zawarta w dniu .............................. ................ w ........... ........................................................... .. . 

pomiydzy ......... ..... ...... ... ... ..... ......... ... ..... ...... ... ......... ... ............................................ ......... .......... , 

reprezentowanym przez ........... ............ ... ... .................................... .. ................. ......... ... .... .. ..... . , 

zwanym dalej Pracodawcq, 

a ..................................... .. ..... ..... ......... ...... ................. , zamieszkalym w ................................... , 

ul. ............ .......... .... .... ........... ......... .. .... ... ... ... ..... .... ........... ... .... ................. , zwanym dalej 

Pracownikiem. 

§ 1 

I. Pracownik zobowiqzuje siy do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych za zgodq 

Pracodawcy. 

W tym celu od .......................... ...... ........................... ...... ........... ... ...... ............ rozpocznie 

nauky/szkolenie* na .. ......... .... ....... .... ........... ... ............ . w ......... ... ........... ... ......... ......... .............. . 

na kierunku . . ........ ... ... ................... ......... ...... ... ....... .... .... ...... ... ... ..... ...... ......... .... ..... ... ... ... ... ..... .. . 

Ksztalcenie bydzie 

2. Powinnosciq Pracownika bydzie: 

- uczestniczenie w zajyciach, 

odbywalo 

- doryczanie Pracodawcy harmonogramu zaj"c*, 
- doryczanie Pracodawcy informacji 0 wpisie na nastypny semestr*. 

§2 

w 

Pracodawca zobowiqzuje siy do udzielenia Pracownikowi nastypujqcych swiadczen: 

systemie 

- zwolnienie z calosci lub czysci dnia pracy, na czas niezbydny, by punktualnie przyby6 na 
obowiqzkowe zaj"cia oraz na czas ich trwania, 

§3 

I. Pracownik zobowiqzuje siy do przepracowania u Pracodawcy okresu 
................ ........ ......................... (nie wiycej niz 2 lata) po ukonczeniu nauki (zdaniu egzaminu 
dyplomowego) pod rygorem zwrotu koszt6w otrzymanych od Pracodawcy swiadczen. 
2. Pracodawca rna prawo zqdac zwrotu poniesionych koszt6w w razie: 
- gdy pracownik powtarza semestr lub rok studi6w oraz korzysta z urlopu dziekailskiego, 
- przerwania lub nieukonczenie przez pracownika okreslonej formy doskonalenia, 
- rozwiqzania stosunku pracy przez Pracodawcy bez wypowiedzenia z winy Pracownika, 
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym w pkt I po jego 



ukOIlczeniu, 
- wczesmeJszego niz w okresie wskazanym w pkt I rozwi'lzania umowy 0 pracoy przez 
Pracownika za wypowiedzeniem. z wyjljtkiem wypowiedzenia umowy 0 pracoy z powodll 
mobbingu, 
3. Pracodawcy przysluguje roszczenie 0 zwrot poniesionych koszt6w wynikaj'lcych 
z niniejszej umowy, pomniejszonych proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez 
Pracownika po ukOIlczenill nallki lub do okresll zatrudnienia w czasie podnoszenia 
kwalifikacji. 
4. Pracownik ubiegaj'lcy si'Y 0 dofinansowanie sklada do Pracodawcy wniosek wedlug 
zal'lcznika do niniejszej umowy. 
5. Po ukonczeniu doskonalenia zawodowego obj'Ytego dofinansowaniel11, pracownik 
zobowi'lzany jest niezwlocznie do przedlozenia organowi prowadz'lcel11u dokul11entu 
potwierdzaj'lcego ukonczenie danej formy doskonalenia zawodowego. 

§4 

Niniejsza ul110wa obowi'lzuje strony z chwil,! podjoycia nauki przez Pracownika. 

§5 

Wszelkie zmiany do umowy mog,! byc wprowadzone w formie aneks6w podpisanych przez 
obie strony. 

§6 

W sprawach niellregulowanych niniej sz,! umowlj l11aj,! zastosowanie przepisy Kodeksu pracy 
i Kodeksll cywilnego. 

§7 

Ul11ow<; sporZ'ldzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzel11plarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. 

(data i podpis pracownika) (data i podpis pracodawcy) 

• Niepotrzebne skreslic. 



WNIOSEK 0 DOFINANSOWANIE 

Zal~czni i: NT 2 
do zasad dofmansow3nLa fontl 

doskona!enia u wodowcgo na\lczycieli 
u trudnionych w ukolach i pl7.edszkoJu . 

dJa klol)'Ch organem prowadZ4C)'m 
jest Gmina Babouewo na rok 2021 

I. hni~ i naz\viskO / rok urodzenia ........ . .... .............. . .. . .. . ......... . . . . .. . ......................... ... ... . ....... .. 
2. Dotychczasowe wyksztalcenie: .......... . ... .. ..... .. .. . .. . ..... . ... . ........... . ..... .. .. .. . .. . ....... ........ . .. ..... . 

3. GI6wny przedmiot nauczania (rodzaj zaj~c): ........ .. . ............ . . .. .. . .. . ......... . ......... ... ... . ............... .. 
4. Dodatkowy przedmiot (rodzaj zaj~c): .................. . .. . ...... . .... . . .... ........ ... . .. . .. ........ . ................... . 
5. Aktualny wymiar zatrudnienia: .................... .. ................ .. ... . ... . .. . .. .... ... . ... .. . ...... . .. .... . .......... . 
6. Aktualny poziom wyksztalcenia: . ... . . . . . . . .. ... . .. . ............. . ... . .. . . . ........ . ............... . .... . ................. . 
6. Sta, pracy, w tym pedagogicznej: ..... . . . .. .... ...... . ........ . .. .......................................... . ... .. ......... . 
7. Stopien a\vansu zawodo\vego: .............................. . ............... . .. . ........................ . . .. .. . ........... .. 
8. Miejsce zatrudnienia: ................ .. ............ .. ... .. ...... . ............ . .... . .. . . .. .... . .... . ... . . . ................... . 
9. Dotychczas ukoflczone kursy, szkolenia: .............................. ...... .............. ...... .. ..... ..... ............. . 

8. Dane 0 wnioskowanej fonnie doskonalenia zawodowego: 
nazwa, wydzial i adres uczelni. ....... ............................. ... ................ . ......... . .. . .. . . ..... ... . ...... . 
rodzaj i kierunek studiowlkursu .......................... . .... . ... .. . . . . .. . ..... . . . ................................. .. 
uzyskiwany tytul ...... . ................. . .... ... .. . ..... ...... . ... . ................... . .. . ...................... .... ... .. 
data rozpocz~cia studi6wlkursu . . ...... .. ......... ... .. . ... . ... ............................. . .. . ..................... . 
aktualne zaawansowanie (semestr) .. .. ....... . . . ............ .. ........... . .... .. .... . .. .. ... . .. . ......... . .. . . . .. ... .. 
system studi6w (dzienny, wieczorowy, zaoczny, ekstemistyczny): . ... ..... . . . ... . . .. . .. . . . . .... . . .. ....... .. . .. . 
rodzaj studi6w (zawodowe, magisterskie, podyplomowe): ........... .. ........................................... . 
calkowity okres studi6wlkursu ............................................................................... .. .. .... .. 
calkowity koszt doskonalenia do poniesienia w roku skladania wniosku w tym za semestr ....... . . 

Zal~czniki : 

I. .......... ........ ....... .... .. 
2. 

podpis nauczyciela 

Opinia dyrektora szkoly*' 

Powyi:.sza forma doskonalenia zawodowego jest zgodnalnie jest zgodna ...... 2 z potrzebami organizacyjnymi 
szkoly/placowki. W szczeg61nosci potrzeba obejmuje koniecznosc realizacji podstawy programowej 
z ................................. (przedmiot). Nabycie dodatkowych kwalifikacji przez ...................................................... . 
pozytywnie wplynie na prawidlowy przebieg procesu kszta lcen ia, wychowania i opieki, podniesie jakosc pracy 
szkoly. Ponadto uzyskanie okreSlonej fonny kwaJifikacji przez ........................................ ............. .. ... pozwoJi 
na lepsze przygotowanie uczni6w do sprawdzian6w i egzamin6w. 

podpis i piecz~c dyrektora szkoly, plac6wki 

Decyzja organu prowadz~cego szkol~ 

Stwierdzam, i.e wnioskodawca spelnialnie spelnia** warunki do przyznania dofinansowania. 

, • nie dotyczy wniosku skladanego przez dyrektora szkoly/pJac6wki 
2 ** niepotrzebne skreslic 

podpis i piecz~c 


