
§ 1

Zarządzenie Nr 2/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz

u ta lenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

a podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art.70a ust.l, ust.3 i 3a ustawy z

dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w związku z § 5 i § 6

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r., w sprawie

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U.

2019r. poz.l653) oraz Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2022 Nr

5131XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r., po zasięgnięciu opinii

związków zawodowych Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza, co następuje:

1. Wyodrębnione w budżecie grmny środki na dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków

przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a

ust.l ustawy Karta Nauczyciela, dzieli się w sposób określony w planie

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w 2022 roku,

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dysponentami środków, o których mowa w ust.1 są dyrektorzy szkół i przedszkoli.

Środki te będą zapisane w planach finansowych szkół i przedszkoli, w dziale 801

rozdziale 80146 oraz naliczone dla każdej z placówek w wysokości proporcjonalnej

do środków przeznaczonych w danej szkole/przedszkolu na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli, po dokonaniu zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2022r.



§2

Ze środków określonych w § 1ust. 1 dofinansowane będą następujące formy i specjalności

doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

1) studia podyplomowe, magisterskie, licencjackie, kursy kwalifikacyjne związane z

uzyskiwaniem kwalifikacji przez nauczycieli w zakresie:

a) wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w nauczaniu, w tym:

informatyka, programowanie, robotyka,

b) języka obcego, w tym języka angielskiego,

c) przedmiotów ścisłych, w tym: matematyki, fizyki, chemii,

d) pedagogiki specjalnej - terapia pedagogiczna, logopedia,

e) etyki,

f) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, zgodne z

rozpoznanymi przez dyrektorów potrzebami placówek.

2) szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, wykłady dla nauczycieli - będące formą

doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

a) wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz

metod kształcenia na odległość, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie z

technologii cyfrowych,

b) innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych, metodycznych

w szkole i w przedszkolu,

c) rozwijania kompetencji matematycznych uczniów,

d) efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty,

e) udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez nauczyciela,

f) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa

w szkołach! przedszkolach, w tym w zakresie zdrowia psychicznego,

g) działań wychowawczych szkoły - wychowanie do wartości, kształtowanie

postaw i respektowanie norm społecznych,

h) edukacji na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem czystości

powietrza i ochrony klimatu (edukacja ekologiczna).

3) doskonalenie dyrektorów w zakresie:

a) skutecznego nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem

monitorowania podstawy programowej, badania osiągnięć uczniów na wszystkich



§ 3

etapach edukacyjnych badania efektywności pomocy psychologiczno -

pedagogicznej,

b) efektywnego zarządzania szkołą, w tym z uwzględnieniem zarządzania

narzędziami informatycznymi, finansami, działaniami na rzecz rozwoju bazy

dydaktycznej szkoły, współpracy ze środowiskiem lokalnym,

c) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz pragmatyki zawodowej

nauczyciela, w związku z wprowadzanymi zmianami systemowymi w oświacie.

1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się na 2022 rok maksymalną

kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują

doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości:

1) do 70% kwoty opłaty za jeden semestr (w przypadku studiów), ale nie więcej niż

1300,00 zł za semestr,

2) do 70% kwoty całkowitej opłaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie więcej niż

1.500,00 zł za kurs.

2. Dofinansowanie do kosztów kształcenia obejmuje opłaty poniesione za rok

akademicki 2021/2022.

3. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 podlega tylko jedna forma

kształcenia podjęta przez nauczyciela.

4. Dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2

pkt 2 i pkt 3 przyznawane jest w wysokości 100% kosztów, w ramach środków

pozostających w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli.

§4

Dofinansowanie do kosztów kształcenia nauczycieli w formach i specjalnościach

wymienionych w § 3 przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły/przedszkola, a dyrektorom

szkół/przedszkoli Burmistrz Miasta i Gminy Serock, na podstawie wniosku i umowy, których

wzory stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.



§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku oraz Dyrektorom szkół iprzedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Zał. nr 1
do Zarządzenia Nr 2/B/2022
z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie planu dofinansowania form do konalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opiat w 2022r.,
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Serock w 2022 roku

Planowana wysokość środków (w zł.) na dofinan owanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w po zczególnych placówkach - 0,8%
planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Szkola Podstawowa im. Szkoła Podstawowa Szkoła Zespół Szkolno - Samorządowe Samorządowe
Mikołaja Kopernika im. Jerzego Podstawowa Przedszkolny Przedszkole Przedszkole

w Serocku Szaniawskiego im. Wojska w Woli Kiełpińskiej im. Krasnala w Zegrzu Razem
w Jadwisinie Polskiego Hałabały

w Zegrzu w Serocku

Dofinansowanie w cz~ści lub całości:
I.Opłat za kształcenie pobierane przez
uczelnie w tym:

a) studia podyplomowe,
b) studia magisterskie,
c) studia licencjackie.

2.0płaty za kursy kwalifikacyjne
prowadzone przez szkoły wyższe, 2.845,00placówki doskonalenia nauczycieli. 2.600,00 5.446,00 3.013,00 13.904,00



Dofinansowanie doskonalenia SP Serock SP Jadwisin SP Zegrze ZSP Wola Przedszkole Przedszkole
nauczycieli Kiełpińska Serock Zearze
I.Koszty organizacji form
doskonalenia zawodowego, w
szczególności:
szkoleń, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych, seminariów,
konferencji szkoleniowych oraz innych
form doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli.

2.0płaty za kursy doskonalące,
seminaria, konferencje, wykłady,
szkolenia oraz inne formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzone odpowiednio przez
placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3.Działania w ramach wspomagania
szkół i placówek oraz sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli poza
wynagrodzeniem pracowników
zatrudnionych w publicznych
placówkach doskonalenia nauczycieli,
poradniach psychologiczno -
pedagogicznych, w tym poradniach

24.180,00 11.678,00 7.624,00 16.073,00 10.432,00 3.975,00 73.962,00specjalistycznych i bibliotekach
pedagogicznych.
4. Koszty podróży służbowych
zaplanowanych w doskonaleniu.
Koszty druku i dystrybucji materiałów
szkoleniowych i informacyjnych dla 1.425,00 300,00 545,00 1.005,00 549,00 209,00 4.033,00
nauczycieli.

Ogółem 28.450,00 14.578,00 13.615,00 20.091,00 10.981,00 4.184,00 91.899,00

BURMl
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2/B/2022

z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r., za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock.

(miejscowość, data)

(Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora)

(Nazwa szkoły)

(nr telefonu, adres e-mail)
Dyrektor
Szkoły .
w .
lub Burmistrz Miasta i Gminy Serock

WNIOSEK NAUCZYCIELAIDYREKTORA

O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE POBIERANE PRZEZ SZKOŁĘ
WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI/KURS KWALIFIKACYJNY*

Składam wniosek o dofinansowanie opłaty do studiów podyplomowych/studiów magisterskichlkursu
kwalifikacyjnego *

I. Informacje o nauczycielu:

1. Poziom wykształcenia (pełna nazwa uczelni, ukończony kierunek): .

2. Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć: .

Wymiar zatrudnienia: .

II. Informacje o rozpoczętej lub kontynuowanej formie i specjalności kształcenia

l. Nazwa i adres uczelnilzakładu kształcenia nauczycieli: .

2. Rodzaj kształcenia (studia magisterskie, studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny):

3. Kierunek: .
4. Specjalność: .

5. Czas trwania kształcenia: od do .



6. Rok studiówlkursu: , semestr: .
7. Koszt jednego semestru: zł, całkowity koszt: zł.
8. Wysokość otrzymanego dofinansowania w roku 2021: zł.
9. Kwalifikacje uzyskane po zakończeniu kształcenia/kursu kwalifikacyjnego*: .

m. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: .

IV. Wnioskowana kwota dofinansowania: zł.
V. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przesIać kwotę
dofinansowania: .
Załączniki:

l. Zaświadczenie z uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli o ukończeniu:
- semestru nauki,

- całego cykl u kształcenia/kursu kwalifikacyjnego*.

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za semestr lub cały cykl kształcenialkursu*.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Dane przetwarzane są w celu
rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie opłaty do studiów podyplomowych, studiów magisterskich lub kursu
kwalifikacyjnego. Podanie danych określonych we wniosku jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym w szczególności
z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczególowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Dane nie są przekazywane żadnym
nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty
upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są
przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa w szczególności w instrukcji kancelaryjnej. Osobie
której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania
Administratorowi zmiany danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych
osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora

Podpis nauczyciela/dyrektora składającego wniosek

VII. Decyzja dyrektora szkoły/burmistrza
Wniosek spełnia/nie spełnia* wymogi formalne zgodnie z zarządzeniem Nr 2/B/2022 Burmistrza
Miasta i Gminy Serock z dnia 27 stycznia 2022r.
1. Forma kształcenia i specjalność jest zgodna/nie jest zgodna* z priorytetami określonymi

w § 2 ww. zarządzenia: .
2. Wnioskowana kwota jest zgodna/nie jest zgodna* z maksymalną kwotą dofinansowania za rok

akademicki 2021/2022, ustaloną w §3 ww. zarządzenia.
3. Wybrana przez nauczyciela forma doskonalenia zawodowego wynika/nie wynika* z zadań

i potrzeb szkoły - zgodnie z § 3 ust. l rozporządzenia MEN z dnia 23.08.2019 roku w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ,szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. W związku z powyższym na
podstawie § 4 ww. zarządzenia przyznaję/nie przyznaję* Pani/Panu

dofinansowanie opłaty za kształcenie w roku akademickim 2021/2022, w wysokości
................................... zł., słownie: .



....................................................................................................................
i zatwierdzam lnie zatwierdzam* do realizacji.
Uzasadnienie odmowy, w przypadku nieprzyznania dofinansowania: .
......................................................................................................................

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły
lub Burmistrza Miasta i Gminy Serock)



(pieczęć jednostki)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2/B/2022

z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r., za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

UMOWNwzór

Zawarta w dniu w pomiędzy: (nazwa
jednostki) reprezentowanym przez
................................................................................................................. ,

(podajemy imię i nazwisko pracodawcy i stanowisko)

zwanym w dalszej treści umowy Pracodawcą,
a Panią! Panem , zwanym w dalszej treści umowy
"Pracownikiem" dotyczącą dofinansowania opłaty za kształcenie.

§ 1
1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia

27 stycznia 2022r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gmina Serock, Pracodawca przyznaje Pracownikowi dofinansowanie
do opłaty za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości zł (słownie złotych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. za ukończenie .. . . .. semestru/studiów/kursu
kwalifikacyjnego w roku akademickim z zakresu .
prowadzonych/zorganizowanego przez .
w .

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy ukończenia studiówlkursu
kwalifikacyjnego w roku szkolnym 2021/2022.
Dofinansowanie nastąpi po dostarczeniu Pracodawcy przez Pracownika stosownego
zaświadczenia o ukończeniu semestru lub całego kursu/studiów i przedstawieniu
dowodu uiszczenia zapłaty.

3. Dofinansowanie nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Pracownika.

§2
Pracownik zobowiązuje się, że od ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego, o których
mowa w § 1 umowy - przepracuje w szkole/przedszkolu, w której aktualnie jest zatrudniony,
co najmniej 3 lata po ukończeniu studiów/kursu kwalifikacyjnego innych form nadających
kwalifikacje objęte dofinansowaniem, o którym mowa w § 1.

§ 3
1. W przypadku nieukończenia studiów podyplomowychlkursu przez Pracownika,

Pracownik będzie miał obowiązek zwrotu świadczeń związanych z dofinansowaniem
wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie do końca roku



Pracownik Pracodawca

kalendarzowego, w którym przewidziano terminowe zakończenie nauki. Odsetki
ustawowe naliczane będą od dnia dofinansowania.

2. W przypadku niezawinionego niedotrzymania przez pracownika warunków
ukończenia studiów/kursu kwalifikacyjnego, Pracodawca może odstąpić od
dochodzenia od Pracownika zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1.

§4
W pozostałych przypadkach nie uregulowanych w warunkach umowy zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron oraz 1 egzemplarz otrzymuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

*niepotrzebne kreślić
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