
Załącznik do zarządzenia dyrektora ZSOMS  

w Raciborzu Nr 16/2010. z dnia 29.09.2010 

 

 

Zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego  

w Raciborzu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 marca 2002 r. /Dz. U. Nr 46,poz.430/ 

§ 1. 

Ilekroć w zasadach jest mowa o : 

1. Zespole – rozumie się Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu. 

2. Organie prowadzącym – rozumie się przez to Województwo Śląskie. 

3. Nauczyciele szkoły – rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców grup 

wychowawczych internatu Zespołu oraz pedagogiczną kadrę kierowniczą, pedagoga  

i bibliotekarza szkolnego. 

§ 2. 

1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym dyrektora, wicedyrektora i kierownika 

internatu przeznacza się środki określone corocznie w uchwale budżetowej organu 

prowadzącego. 

2. Po otrzymaniu środków ze wskazaniem wysokości oraz formy doskonalenia dyrektor 

Zespołu przedstawia plan doskonalenia i wysokości środków Radzie Pedagogicznej, 

która go opiniuje. 

§ 3. 

1. Nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

określonych w uchwale składając wniosek będący załącznikiem nr 1 do niniejszych 

zasad. 

2. Nauczyciele mogą ubiegać się o skierowanie form doskonalenia zawodowego 

określonych w uchwale składając wniosek będący załącznikiem nr 2 /wiążące się ze 

zwrotem delegacji służbowych/. 

3. Do wniosku należy dołączyć ofertę organizatora wraz z tematyką doskonalenia oraz 

dokument finansowo-księgowy o wysokości poniesionych kosztów lub koniecznych 

do poniesienia. 

 



§ 4. 

1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, o które ubiega 

się nauczyciel podejmuje dyrektor Zespołu po zaopiniowaniu komisji ds. 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

2. Komisja powoływana jest przez dyrektora, jej członkami są przedstawiciele 

nauczycieli i pracownik administracyjny sporządzający protokół z posiedzenia 

komisji. 

§ 5. 

1. Ze środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

dofinansowane będą następujące formy kształcenia : 

a/ studia magisterskie i licencjacie uzupełniające wykształcenie, 

b/ studia podyplomowe, doktoranckie i kursy kwalifikacyjne w specjalnościach 

zgodnych z potrzebami placówki. 

2. Maksymalne kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli na formy o których mowa w § 5 ust.1 na każdy rok budżetowy 

ustala uchwałą organ prowadzący. 

§ 6. 

1. O dopłaty do form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 5 ust.1 

niniejszych zasad mogą ubiegać się nauczyciele, których doskonalenie bądź 

podniesienie kwalifikacji jest zgodne z kierunkami rozwoju zespołu oraz potrzebami 

kadrowymi. 

§ 7. 

1. Nauczyciele mogą być skierowani przez dyrektora na kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego na wniosek 

nauczyciela. 

§ 8. 

1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych na formach doskonalenia określonych w § 7 

jest uzależnione od potrzeb placówki i jej kierunku rozwoju. 

§ 9. 



1. Kopię dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia formy doskonalenia/kształcenia 

umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela. 

§ 10. 

Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 21.09.2010r.  

 

       Załącznik nr 1 

       do zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego 

       dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

       organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. 

 

 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE na ……………………………………………… 

/forma doskonalenia zawodowego nauczycieli/ 

 

IMIĘ I NAZWISKO : 

 

TEMATYKA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO : 
/KURSU,WARSZTATU,SEMINARIUM,KONFERENCJI itp./ 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR : 

 

 

 

 

TERMIN : 

 

 

KOSZT : 

 

 

UZASADNIENIE : 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 
           podpis dyrektora placówki 

 

OPINIA pracownika Wydziału Edukacji i Nauki 

 

 

                                                                                                    Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  
 

       ………………………………………………… 

            



            

       Załącznik nr 2 
       do zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego 

       nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 

       organem prowadzącym jest Województwo Śląskie. 

 

 

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA ………………………………………………………. 

/forma doskonalenia zawodowego nauczycieli/ 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO : 

 

KIERUNEK STUDIÓW / TEMATYKA KURSU,WARSZTATU,SEMINARIUM, 

KONFERENCJI itp./ 
 

 

 

 

 

ORGANIZATOR : 

 

 

 

 

TERMIN : 

 

 

KOSZT : 

 

 

UZASADNIENIE : 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 
           podpis nauczyciela 

 

 

OPINIA KOMISJI DS. DOFINANSOWANIA: 

 

 

 

 

 

 

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

Podpis wicedyrektora, kierownika internatu                Podpis dyrektora placówki 
odpowiedzialnego za nauczyciela 

 

 

Załączniki : 
1. Forma doskonalenia /zaświadczenie/ 

2. Dokument potwierdzający wysokość realnych kosztów oddelegowania 
 

 

 



 

 


