
ZARZ1\DZENIE Nr 0050.13.2022 
WOJT A GMINY BABOSZEWO 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 

w sprawie podzialu srodkow w 2022 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym 
jest Gmina Baboszewo. 

Na podstawie art. 30 ust. I i 2 pkt 4 w zwiljZku z art. 7 ust I pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 sarnorzlldzie gminnym (Oz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poin. zrn.), art. 70a 
ust. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. z 2021r. poz. 1762 
z poin. zm.) oraz rozporZlldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w 
sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegolowych cel6w 
szkolenia bram:owego oraz trybu i warunkow kierowania nauczycieli na szkolenia branZowe 
(Oz. U. z 2019 poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorarni szkol i placowek oswiatowych oraz 
po zaopiniowaniu przez zwiljZki zawodowe zrzeszajllce nauczycieli uchwala siy, co nastypuje: 

§1 

W uchwale budzetowej Gminy Baboszewo na 2022 r. zaplanowano srodki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci 0,8% tj. 67 800,00zl (szescdziesillt 
siedem tysiycy osiemset zlotych) planowanych rocznych srodkow przeznaczonych w 2022 
roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo. 

§2 

Ustala siy: 
Zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadZllcym jest Gmina Baboszewo na rok 
2022 stanowillcy zalllcznik nr 1 do niniej szego zarzlldzenia. 

§3 

Wykonanie Zarzlldzenia powierza siy Skarbnikowi Gminy oraz Oyrektorom Szkol 
Podstawowych i Przedszkola dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo. 

§4 

Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocll obowillzujllcll od 1 stycznia 2022 r. 



Za/qcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 0050.13 .2022 

W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
, w sz!f0laf~ ii, rrz~~S~~\l1~~,, ~a,,~tc)ryc:h , org~/iem pr,owadzllcym jest Gmina Baboszewo 

. I n~rQ~2~22'J~:' ': ·:I .. IP:· .. {j:<'i" .' :.:~'~!i'r;.'l~':';: ';r'~, ~ .. ::~ .~. ; 
.' :! '. \ \ :" ~ .;'.'. ,~;:,I ,L't ;~: .. \ -," 

1. Zasildy zostaly opracowane z uwzgl~dmeniein: 
1) wnioskow dyrektorow szkol i przedszkola, , 
2) wynikow egzaminu osmoklasisty, .' .. . 
3) potrzeby w zakresie do~komllenia zawodowego : nauczycieli szko! i placowek 

w wojewodztwie, ... . 
4) podstawowych kierunkow realizacji polityki oswiatowej panstwa, ustalone przez 

ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania. 
2. S{odki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci 
0,8% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli w kwocie 67 800,00zl (szescdziesi'lt siedem tysiycy osiemset zlotych), 
wyodrybnione w budzecie Gminy Baboszewo przeznacza siy na dofinansowanie w cZysci lub 
calosci miydzy innymi : 

I) udzia! nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykladach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placowki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, ktorych zadania statutowe obejmuj'l 
doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) udzia! nauczycieli w formach kszta!cenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 
i placowki doskonalenia nauczycieli; 

3) wspomaganie szko! i placowek oraz sieci wspo!pracy i samokszta!cenia dla 
nauczycieli , prowadzone przez placowki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, biblioteki 
pedagogiczne. 

4) materia!ow szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz materia!ow informacyjnych, 
5) kosztow przejazdu zwil!Z3llych z doskonaleniem zawodowym. 

3. Maksymalna wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli danej placowki jest proporcjonalna do funduszu plac 
nauczycieli zatrudnionyc h . I diu b r w telJ)1acowce, we 19 ta e 1: 

Maksymalna wysokosc srodkow na 

Nazwa placowki 
dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli i kadry 
kierowniczei (zl) 

Przedszkole w Baboszewie 5 100,00 
Szko!a Podstawowa 1m. Jozefa Wybickiego 30400,00 
w Baboszewie 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 9300,00 

Szkola Podstawowa 1m. Jana Brodeckiego 12000,00 
w Polesiu 
Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego 11 000,00 
w Sarbiewie 

Ogo!em: 67800,00 



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

d b I prze stawJa pomzsza ta e a: 
Planowany 

Nazwa szkoly 
Fonna doskonalenia zawodowego 

Liczba koszt Razem 
I plac6wki nauczycieli doskonalenia (zl) 

(zl) 
indywidualne fonny doskonalenia - 0,00 
zawodowego nauczycieli 
doksztalcanie dyrektora szkoly - 1 000,00 

Przedszkole szkolenia rad pedagogicznych - 2000,00 
5 100,00 

w Baboszewie udzial nauczycieli w kursach, 
szkoleniach, seminariach, - 2100,00 
konferencjach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

2 5000,00 
Szkola 

zawodowego nauczycieli 

Podstawowa 
doksztalcanie dyrektora szkoly - 5000,00 

im.16zefa szkolenia rad pedagogicznych - 10000,00 
30400,00 

Wybickiego udzial nauczycieli w kursach, 

w Baboszewie szkoleniach, seminariach, - 10400,00 
konferencjach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

2 4600,00 zawodowego nauczycieli 

Szkola 
doksztalcanie dyrektora szkoly - 400,00 

Podstawowa 
szkolenia rad pedagogicznych - 0,00 

9300,00 
wMystkowie udzial nauczycieli w kursach, 

szkoleniach, seminariach, - 4300,00 
konferencjach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

I 2300,00 zawodowego nauczycieli 
Szkola doksztalcanie dyrektora szkoly 2000,00 -

Podstawowa szkolenia rad pedagogicznych 3700,00 -
im. Jana udzial nauczycieli w kursach, 12000,00 

Brodeckiego szkoleniach, seminariach, - 4000,00 
w Polesiu konferencjach 

rezerwowe srodki finansowe - 0,00 
indywidualne fonny doskonalenia 

2 5 100,00 
Szkola 

zawodowego nauczycieli 

Podstawowa 
doksztalcanie dyrektora szkoly - 900,00 

im. ks. M.K. 
szkolenia rad pedagogicznych - 0,00 

11 000,00 
Sarbiewskiego udzial nauczycieli w kursach, 

w Sarbiewie szkoleniach, seminariach, - 5000,00 
konferencjach 
rezerwowe srodki finansowe - 0,00 

Og61em: 67800,00 



5. Ustala siy na rok 2022 maksymaln,! kwoty dofinansowania oplat za doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w wysokosci: 

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

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

:~\ .: ~~ .. ~9 IpOo/O! koszt6w ; p:rzej¥?9\}' ~~!'l*,~~yc~~ ?oskonaleniem z;awbdo~ym, , 
!' fI~ 4~ .; 1 QO%' koszt9;V: \ ~~ / 1 ,) 1lJ.~\t,yb)l~r rpa~e~!a16~ ~z~oleruo~ch, pomocy 

:: ~y,daktyc.znyqlrow!l lr~t~q~p.vf ·l~orm~~~Jl1ych, .mewlyceJ Jednak: Jak 2. O?O,OO zl 
(dwa tysl'!ce zlotych~' nil )c:;dnegQ ·p.\iUczyc1e1a w ro~u' budzetqwym w odnieslemu do 
wszystkich forrtJ. dosko!Jalenia zawo~Qwegci hauczycieli . . ' 

, . ' 
I ~. . . ' . 

6. Specjalnosci i tematyka kurs6w i 'szkolen" ena kt6re dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli jest przyznawane: ' 

1) pedagogika specjalna, 
2) pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z elementami logopedii, 
3) pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja os6b z autyzrnem, 
4) geografia, 
5) biologia, 
6) integracja sensoryczna, 
7) kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika, 
8) szkolenia z nadzoru pedagogicznego, zmian oswiatowych i spos6b ich wykorzystania 

w celu podniesienia jakosci pracy szkoly, . 
9) zaburzenia depresyjne i lykowe u dzieci i mlodziezy - co nauczyciel wiedziec 

powmlen, 
10) dokumentowanie pracy nauczyciela, 
11) bezpieczenstwo w Intemecie, odpowiedzialne korzystanie z medi6w, 
12) projektowanie test6w z wykorzystaniem platform edukacyjnych, 
13) bljdzmy ekologiczni rozwijanie swiadomosci postaw ekologicznych 

i prozdrowotnych w klasach I-III, 
14) psychologiczne konsekwencje izolacji a powr6t do szkoly. Jak zadbac 0 siebie i 

uczni6w, 
15) kursy doskonalljce adekwatne do zajmowanego stanowiska: zarzljdzanie, nadz6r, 

zmiany oswiatowe, 
16) szkolenia i kursy wg propozycji MSCDN, 
17) kodowanie na dywanie - szkolenie, 
18) szkolenie logorytmiczne, 
19) poczuj z nami rytm - szkolenie, 
20) rozwiqzywanie zadail problemowych z matematyki - szkolenie, 

oraz wynikajljcych z nieprzewidzianych, pojawiajljcych siy w ci,!gu roku potrzeb jednostek. 

7. 0 dofmansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, mog,! wystypowac osoby, 
kt6re spelniaj,! ponizsze warunki: 
1) zostaly ujyte we wnioskach 0 dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez 
dyrektora szkoly/plac6wki na rok 2022; 
2) posiadajlj co najrnniej stopien awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 
3) podnoszlj swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi 
szkoly/przedszkola. 



8. Dyrektorzy szk61/plac6wek zobligowani S'l do zawarcia z nauczycielem umowy 
o dofinansowanie do studi6w wedlug wzoru stanowi'lcego za1'lcznik Nr I do niniejszego 
zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach 
i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadz'lcym jest Gmina Baboszewo na rok 2022 . 

9. W przypadku, gdy dofinansowanie do studi6w otrzymal dyrektor szkoly/plac6wki, umowor 
zawiera W6jt Gminy Baboszewo. 
10. Nauczyciel ubiegaj'lcy sior 0 dofinansowanie sklada do dyrektora szkoly wniosek 
wedlug wzoru stanowi'lcego za1'lcznik Nr 2 do niniejszego zasady dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych 
organem prowadz'lcym jest Gmina Baboszewo na rok 2022, a nastt;pnie po zatwierdzeniu 
opinii dyrektora szkoly na Kancelarii Og61nej Urzordu Gminy Baboszewo z nastorpuj'lcymi 
zal'lcznikami: 
1) kopi'l dyplomu ukonczenia studi6w/kurs6w kwalifikacyjnego/innej formy lub aktualnym 
zaswiadczeniem szkoly wyzszej/akredytowanej plac6wki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli potwierdzaj'lcym, ze wnioskodawca ksztalc'lc sior ww. szkole/plac6wce na 
okreSlonym zakonczyl semestr/kurs kwalifikacyjny/inn'l formor , 0 kt6rej dofinansowanie sior 
ubiega; 
2) kserokopi'l faktury wystawionej na nauczyciela oraz kopi'l wplaty wystawionej na 
nauczyciela potwierdzaj'lc'l uiszczenia oplaty, np. wydruk potwierdzenia dokonania 
przelewulwplaty got6wkowej , zaswiadczenie lub dow6d ksiorgowy w rozumieniu 
obowi'lzuj'lcych przepis6w Ustawy 0 rachunkowosci, zawieraj'lcy dane wymienione w art. 21 
ust. 1 pkt 1-4 ustawy; 

11 . Dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nie przysluguje nauczycielowi 
w przypadku korzystania z urlopu bezplatnego, powtarzania semestru lub roku studi6w oraz 
korzystania z urlopu dziekar\.skiego. 

12. W przypadku, gdy nauczyciel ksztalci sit; na r6znych kierunkach, dofinansowanie 
podlega tylko jeden z tych kierunk6w. 



ZaI¥Znik Nr I 
do usad dofinansowanil form 

doskonalen ia uwodowego nauczycieli 
zalrudnionych w uko/ach i przedszkolu. 

dla klOrych organem prowadZ4Cym 
je5! Gmil'la Babosuwo na rok 2022 

Umowa 0 dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, 

:i dl~ 'ktO'rycb oJig~i1~m pr.owad~llcYJn Jest:Gmina Baboszewona rok 2021. 

:::f~: ...• ,.! .,,"IJ L ... ., j;::::, t,· ,i , . :'! : ; ..........•........ 
,. 

reprezentowanym przez .. :.: .... .. ..... .. , .. ,. , .. :: ... ... . , .. ........ i: ......... : ............................................ ....... , 

zwanym dal,ej Pracodawcll, 

a ................. ....... ...... .. .... .. : ......... ~ .. : ............... ....... .... ... , zamieszkalym w ................................... , 

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

Pracownikiem. 

§1 

I. Pracownik zobowillZuje siy do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych za zgodll 

Pracodawcy. 

W tym celu od ............... .. .... ... .......... ... ............... .................... .............. ... ... ..... rozpoczrne 

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

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

Ksztalcenie 

2. Powinnoscill Pracownika bydzie: 

- uczestniczenie w zajl(ciach, 

odbywalo 

- doryczanie Pracodawcy harmonogramu zajl(c*, 
- dorl(czanie Pracodawcy informacji 0 wpisie na nastypny semestr*. 

§2 

w 

Pracodawca zobowillZuje siy do udzielenia Pracownikowi nastypujllcych swiadczen: 

systemie 

- zwolnienie z calosci lub czysci dnia pracy, na czas niezbydny, by punktualnie przybyc na 
obowillZkowe zajc;cia oraz na czas ich trwania, 

§3 

I. Pracownik zobowillZuje siy do przepracowania u Pracodawcy okresu 
...... .. ..... ... ........................ .... ..... (nie wic;cej nii: 2 lata) po ukoilczeniu nauki (zdaniu egzaminu 
dyplomowego) pod rygorem zwrotu koszt6w otrzyrnanych od Pracodawcy swiadczeil. 
2. Pracodawca rna prawo zlldac zwrotu poniesionych koszt6w w razie: 
- gdy pracownik powtarza semestr lub rok studi6w oraz korzysta z urlopu dziekailskiego, 
- przerwania lub nieukoilczenie przez pracownika okreSlonej formy doskonalenia, 



- rozwiljZllIlia stosunku pracy przez Pracodawcc; bez wypowiedzenia z winy Pracownika, 
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie wskazanym w pkt I po jego 
ukonczeniu, 
- wczesniejszego nii: w okresie wskazanym w pkt 1 rozwi,!zania umowy 0 pracc; przez 
Pracownika za wypowiedzeniem, z wyj'!tkiem wypowiedzenia umowy 0 pracc; z powodu 
mobbingu, 
3. Pracodawcy przysluguje roszczenie 0 zwrot poniesionych kosztow wynikaj,!cych 
z niniejszej umowy, pomniejszonych proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez 
Pracownika po ukonczeniu nauki lub do okresu zatrudnienia w czasie podnoszenia 
kwalifikacji . 
4. Pracownik ubiegaj,!cy siC; 0 dofinansowanie sklada do Pracodawcy wniosek wedlug 
zal'!cznika do niniej szej umowy. 
5. Po ukonczeniu doskonalenia zawodowego objc;tego dofinansowaniem, pracownik 
zobowi!!Zany jest niezwlocznie do przedloi:enia organowi prowadZ!!cemu dokumentu 
potwierdzaj,!cego ukonczenie danej formy doskonalenia zawodowego. 

§4 

Niniejsza umowa obowi!!Zuje strony z chwil,! podjc;cia nauki przez Pracownika. 

§5 

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

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejsZ!! umow'! maj,! zastosowanie przepisy Kodeksu pracy 
i Kodeksu cywilnego. 

§7 

Umowc; sporz,!dzono w dwoch jednobrzmi,!cych egzemplarzach, po jednym dla ka:i:dej ze 
stron. 

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

* Niepotrzebne skreslic. 



I. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

WNIOSEK 0 DOFINANSOWANIE 

ZII.cznik NT 2 
do Zlsad dolinansowania form 

do$konal~nil zawodowego nauczycitli 
1.atrudnion)'ch w ukollch i prudszkolu. 

dla kt6rych o'llanem prowadtljc)'m 
jtst Gminl Babosztwo na fok 2022 

Imi~ i nazwisko / rok urodzenia .. .. .. .. .. ...... .. .. ..... .. .. ...................... .. . ......... .. ............... . ........ .. 

~~~~r.~~O.~~.:.~.~~F~'~~1i.~~·::.'.·. ; '.; ~ ·:::·.;.: :.Lt ::.:.'::.':: ;[.' J :.:. ::" . : ' ::',~ :.'.: :y. :.'.:: ".::".:: '. :: ..... : .. :: .. :: .. :: ... ::.::.::.:: .. 
; GI6W11Y przedmlol n~UCU\Ol~ (rodza~ ' zaJI'~)+ : . . : .. ... : .!; .. ; .... .. .... . . , . . .. ... .. . .. . . .. : ....... . ......... . . . .... . .. .. . . 
. D d ./ d . ( d . ."\ , , ' • , " ". 

. 0 at~owy prze mlOt rO. ~JzaJI''''/ : ' : ' ::I' ' ·'''' '' ' '' :' ': '' ·:''' '.' '' ''' '''' ':·'''''': '' ' ''' .' .. .. , .... .. ...... . : ........ .. .. . 

. ~~~:l~~ ;z7~: :"~~:~:~~~~L: : {\:! t::::: :.: :::: ::: :: :::::::::::):::: ::::::::::: ::::: ::: ::::::::::::: ::::: ::::::. 
StaZ praey, w ty!TI pedagoglcf neJ:. : ..... :., ... . . ; .. . . ; ... .... · . . , ........... , ........... . .. ... ..... .. . .. , .. .. . .. ........... .. .. 

~~~~:: :t~:~~i:7a~~~~~.~f .. .. .. .. ~· ......... ' ....... :; .t .~ .. ' .~ " ..... .. ~: ........... : .~.; .. : ... : ..... ...... , ..... " ~ ..... """",,~, :.,, :~ ...... .... .. ............ .... : .... : .. .... ,I .... : .... : .............. :: 

Dotyehezas UkOliezone kursy, szkolenia: ............ . : ..................... . .. , ............... .. . ... . .. . .. . ...... . ... .. .. , 

8. Dane 0 wnioskowanej form ie doskonalenia zawodowego: 
nazwa, wydzial i adres uezelni ............................ ..... ... .. .. .... , .. , .. , .. .... .. .. .. ...... .. . .... .... ... ...... . 
rodzaj i kierunek studi6wlkursu . . . .... ............ . ......... . .......... .. ........... , .............. . . . ... .... .. ..... .. 
uzyskiwany tytul ............. ...... . .. . . .... .. ... . . . . ..... ..... . .. . . .. ... .. . ............ . ....... . .. . ......... .. ....... .. . 
data rozpoezl'eia studi6wlkursu ... ......................... .. ............. . ... . . .. .. ..... . ........ .. ..... . ........... . 
aktualne zaawansowanie (semestr) ... .. ...... . ... . .... . ...... . ... .. .. . ... . . . . . . ... ..... . ... . .. ... .. . .... . . . . . ...... .. . 
system studi6w (dzienny, wieezorowy, zaoezny, ekstemistyezny): ...................................... . ...... .. 
rodzaj studi6w (zawodowe. magisterskie, podyplomowe): . ...................... . ...................... .... .... .. . 
ealkowity okres studi6wlkursu ............... ... ...... . .... . ......... .. ........................... . ....... .. .... . ... .. . 
calkowity koszt doskonalenia do poniesienia w roku skladania wniosku w tym za semestr .. .. .. ....... .. .. 

Zalijezniki: 
I. . .. .... ... ..... .. ....... .. ....... ... ..... . .. . ............ . .. . .... . ............. .. ....................... . 
2. . . . .................. . . .. . . .. . ... . . . . .. .. . ................... . . . .. . .. . .. . .. .... . .. .. .. ... . .. . .. . . . . ... . . . 

podpis nauezyeiela 

Opin ia d yrektora szkoly·' 

PowyZsza forma doskonalenia zawodowego jest zgodna/nie j est zgodna'" z potrzebami organizaeyjnymi 
szkoly/plae6wki. W szezeg61nosci polrzeba obejmuje koniecznose realizacji podstawy programowej 
z .. ....................... .. ...... (przedmiot). Nabycie dodatkowych kwalifikacj i przez ........................................... .. ........ .. 
pozytywnie wplynie na prawidlowy przebieg procesu ksztalcenia, wychowania i opieki, podniesie j akose pracy 
szkoly. Ponadto uzyskanie okreslonej formy kwalifikacj i przez .................. .... .... .... .. .. .. .......... .. .......... pozwoli 
na lepsze przygotowanie uczni6w do sprawdzian6w i egzamin6w. 

podpis i pieczl'e dyreklora szkoly, plac6wki 

Decyzja organu prowadz~cego szkol~ 

Stwierdzam, Ze wnioskodawca spelnia/nie spelnia" warunki do przyznania dofinansowan ia. 

, , nie dotyczy wniosku skladanego przez dyrektora szkoly/p lac6wki 
, " niepotrzebne skreslie 

podpis i pieczlie 


