
Zanqdzenie Nr 1/20/B/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 24 lutego 2016 roku 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2016 roku, za ksztalcenie pobierane przez 
szkoly wyisze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, na 
kt6re dofinansowanie bedzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkolach 
i pnedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock. 

Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust.1 i 2 pkt2 i pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o sarnorqdzie grninnym (Dz. U. z 20 15r. poz. 15 15, ze zrn.) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191, ze zm.) w zwiqzku z art. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r., o szczeg6lnych rozwiqzaniach shqcych realizacji ustawy 
budketowej na rok 201 6, (Dz. U. z 201 5 r., poz. 2199) i 5 6 ust. 3 i 5 7 rozporiqdzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziah Srodk6w na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiqdzy budkety poszczeg6lnych 
wojewod6w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze Srodkbw wyodrqbnionych 
w budietach organ6w prowadzqcych szkoly, wojewod6w, rninistra wia4ciwego do spraw oSwiaty 
i wychowania oraz szczeg~owych kryteri6w i trybu przyznawania tych Brodk6w (Dz. U. 
z 2002r., Nr 46, poz. 430, ze an.), oraz Uchwaly Budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 2016, 
Nr 164/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 201 5 roku zarzqdza siq, co 
nastqpuj e: 

01 
Ilekrod w zarqdzeniu jest mowa bez blizszego okreSlenia o: 

1) szkole - nalee przez to rozurnieC przedszkole, szkoiq lub zesp61 szka lub plac6wek 
o.4wiatowychY dla kt6rych organem prowadzqcym jest gmina Miasto i Gmiia Serock, 

2) nauczycielu - nalezy przez to rozumied r6wniei wychowawce i innego pracownika 
pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o kt6rej mowa w pkt 1, 

3) dyrektorze szkoly - naleg przez to rozwnied dyrektora jednostki, o kt6rej mowa w pkt 1, 
4) burmistrzu - naleky przez to rozumieC Burmistrza Miasta i Gmiiy Serock, 
5) kursie kwalifikacyjnyrn - naleiy przez to rozumieC kurs kwalifikacyjny z zakresu 

okreilonego przedmiotu, prowadzonych zajqd lub przygotowania pedagogicznego, 
organizowany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 listopada 2009 roku w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1041, ze an.). 

9 2  
Ustala siq ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok", 
opracowany w oparciu o wnioski zlozone przez dyrektorbw szk61, w bmnieniu okreSlonym w zal. 

§ 3 
Ustala slq na 2016 rok, w porozumieniu z dyrektorami szk61, nastqpujqce formy ksztalcenia 
nauczycieli i specjalnosci, kt6re objqte bqdq dofinansowaniem: 
1) studia magisterskie i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z jqzyka obcego zgodnie 
z potrzebarni szkoly, 



2) studia magisterskie i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie oligofienopedagogiki, 
logopedii, terapii pedagogicznej , terapii integracji sensorycznej , socjoterapii i wykonywania zadari 
doradcy zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoly, 
3) studia magisterskie i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne dajqce moiliwoS6 nauczania 
drugiego przedmiotu, zgodnie z potrzebami szkoly. 

$ 4  
1.Ustala siq maksymalnq kwotq dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkdy 
wyzsze i zaklady ksztaicenia nauczycieli: 

1) do 70% kwoty oplaty za jeden semestr (w przypadku studiow), ale nie wiqcej niz 
1 100,OO zl za semestr, 

2) do 70% kwoty calkowitej oplaty za kurs kwalifikacyjny, jednak nie wiqcej niz 1300,OO 
zl za kurs. 

2.W szczegblnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoly moie przyvlaC wyiszq kwotq 
dofinansowania niz okreSlona w 4 ust. 1. 
3.Dofinansowanie obejmuje oplaty poniesione za rok akadernicki 20 151201 6, 
4.W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na wiqcej nii jednym kierunku, dofinansowaniu podlega 
tylko jeden z nich. 

§ 5 
Koszty uczestnictwa nauczycieli, w tym dyrektor6w szkol w formach doskonalenia okreilonych 
w § 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r., w sprawie 
sposobu podziaiu Srodkdw na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiqdzy 
budiety poszczeg6lnych wojewoddw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 
Srodkdw wyodrqbnionych w budietach organbw prowadzqcych szkoiy, wojewod6w, ministra 
wlaSciwego do spraw oiwiaty i wychowania oraz szczegblowych kryteribw i trybu przynawania 
tych Srodk6w (Dz. U. Nr 46, poz. 430, ze zm.), finansuje siq ze 6rodk6w wyodrqbnionych 
w planach fmansowych szk61 na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2016 rok. 

8 6 
1.Dofmansowanie opiaty za ksztdcenie pobierane przez szkoiy wyksze i zaklady ksztalcenia 
nauczycieli przyznawane jest na wniosek: 

1) nauczyciela - przez dyrektora szkoiy, 
2) dyrektora - przez burmistrza, 

na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z nauczycielem/dyrektorem szkoiy poczqwszy od 
pierwszego semestru nauki po przedlo8eniu przez nauczyciela/dyrektora szkoly, dwiadczenia 
z uczelni lub zakladu ksztalcenia nauczycieli o ukoliczeniu I semestru lub caiego cyklu 
ksztalcenia/kursu kwalifikacyjnego i dowodu potwierdzajqcego uiszczenie oplaty za ksztalcenie. 
2.Wzdr wniosku o dofinansowanie opiaty za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyisze lub 
zaklady ksztaicenia nauczycieli stanowi zal. nr 2 do zarzqdzenia. 

§ 7 
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq dyrektorowi Zespolu Obslugi Szk& i Przedszkoli 
w Serocku oraz dyrektorom szk61. 

58 
Zarzqdzenie wchodzi w Qcie z dniem podpisania. 



Zal. n r  1 
do Zarqdzenia nr l/2O/B/2016 
z dnia 24.02.2016r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2016 r., za ksztatcenie, pobierane przez szkdy wy2sze 
i zaktady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnoSci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie 
bedzie pnyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem 
prowadqym jest grnina Miasto i Gmina Serock. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016rok (kwoty dofinansowania) 

Planowana wysokoSC Srodk6w na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczeg6lnych 
Formy doskonalenia zawodowego, na kt6re planowane plac6wkach - 0,7 % planowanych SrodkBw przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 

jest dofinansowanie 
Razem 

Szkota Szkola Zesp6t Szk6t Zesp6t Gimnazjum Samorqdowe Samorqdowe 
Podstawowa Podstawowa w Zegrzu Szkolno- im. Pnedszkole Przedszkole 
im. Mikolaja im. Jerzego Przedszkolny Romualda im. Krasnala w Zegnu  

Kopernika Szaniawskiego w Woli Traugutta Halabaly 
w Serocku w Jadwisinie Kielpidskiej w Serocku w Serocku 

Ksztatcenie naucwcieli w szkolach wy2szvch i zakladach 
ksztalcenia nauczvcieli: 
a) studia podyplomowe, 2 000,OO 2 000,OO - 4 000,OO 
b) studia magisterskie, - - - - 
d ) kolegia jqzykowe, - - - 
e) kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez 1 200,OO 2 000,OO 2 000,OO - 5 200,OO 
dyrektora szkdy. 
Kwota dofinansowania 1 200,OO 4 000,OO 2 000,OO - - 9 200,OO 2 ooO,00 

Organizacja i prowadzenie szkoleh, warsztat6w 
metodycnych i przedmiotowych, seminari6w, konferencji 11 608,70 3 976,80 4 001,30 10 046,50 4 544,30 3 87320 2 200,50 40 250,30 
szkoleniowych oraz imych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 
Przygotowanie material6w szkoleniowych i informacyjnych 200,OO 600,00 500,OO 800,OO 200,OO 350,00 150,00 2.800,OO 

Koszty podr6ky slukbowych 400,OO 400,OO 500,OO 800,OO 150,OO 500,OO 250,00 3 000,OO 

Og6lem 12 208,70 6 176,80 9 001,30 13 646,50 6 89430 4 722,20 2 600,50 55 25030 



Zal. nr 2 
do Zarzqdzenia nr l/2OiB/2016 
z dnia 24.02.2016r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 2016 rok, za 
ks-cenie pobierane przez szkoty wyixze i zaklady ksztaicenia nauczycieli oraz 
specjalnoSci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie bqdzie przynawane 
nauczycielom zatxudnionym w szkdach i przedszkolach, dla kt6rych organern 
prowadz$cym jest gmina Miasto i Grnina Serock 

...................................... 
(miejscowoSC, data) 

.................................................................. 
(Adres) 

....................................... 
Dyrektor 

................................ Szkoly 

WNIOSEK NAUCZYCIELAIDYREKTORA 
0 DOFINANSOWANIE OPLATY ZA KSZTAECENIE POBIERANE PRZEZ SZKOLF 

WYZSZA LUB ZAKLAD KSZTAECENIA NAUCZYCIELVKURS KWALIFIKACYJNY* 

Na podstawie 6 ust. 1 z a n q h n i a  Nr ... /B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 
.... lutego 20 16 roku w sprawie planu dojinansowania form doshnalenia zawodowego nauaycieli oraz ustalenia 
mahyinalnej kwoty dofnansowania oplat w 2016 roku, za ksztalcenie pobierane pnez sz&dy wyisze i zaKIa@ 
ksztaicenia nataycieli oraz specjanoJci i fonny ksztalcenia, nu ktdre dojinmzsowanie bg&ie pnyznane naunycielom 
zatrudnionym w szkolach i przeakzkolach, dla ktbrych organem prma&qgm jest gmina Miasto i Gmina Serock 

Sldadam wniosek o dofinansowanie oplaty do studibw, studibw p o d y p l o m o w y c ~ u  
kwalifikacyjnego * 

I. Informacje o nauczycielu: 
1. Poziom wykszhlcenia ( p h a  nazwa uczelni, ukoliczony kierunek): ............................................. 

.................................................................................................................................... 
................................................. 2. Nauczany przedmiotlrodzaj prowadzonych zajq6: 

II. Informacje o rozpoczqtej lub kontynuowanej formie i specjalno4ci ksztalcenia 
.......................................... 1. Nazwa i adres uczelni/zakladu ksztalcenia nauczycieli: 

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

4. Specjalno66: ........................................................................................... 
5. Czas trwania ksztalcenia: od ............. do ................ 

.......................................... 6. Rok studi6w/kursu: ., semestr: ............................ 
........................... 7. Koszt jednego semestru: zl, calkowity koszt: ....................... .zl. 



...................................... 8. WysokoSC otrzymanego dofinansowania w roku 201 5: .zl. 
................ 9. Kwalifikacje uzyskane po zakoliczeniu ksztalcenialkursu kwalifikacyjnego* : 

............................................................................................................ 
.............................................. III. Kr6tkie uzasadnienie wyboru formy i kierunku ksztalcenia: 

IV. Wnioskowana kwota dofmansowania: ............................................................. zl. 

V. Nama banku i numer rachunku bankowego, na kt6re naleiy pneshC h o t 9  

dofmansowania: .............................................................................................. 

1. ZaSwiadczenie z uczelniJzakladu ksztdcenia nauczycieli o ukoticzeniu: 
- I semestru, 
- calego cyklu kszblcenia/kursu kwalifikacyjnego*. 

2. Potwierdzenia uiszczenia oplaty za I semestr, caly cykl ksztal.cenia/kursu*. 

VI. Zgoda na pnetwarzanie danych osobowych: 

Wyraiam zgodg na pnetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wydania decyzji 
o przyznaniu/niepnyznaniu dofinansowania oplat pobieranych pnez szkoly wyisze i zaMa& htalcenia nauczycieli 
w roku 2016. 

......................................................... 
Podpis nauczyciela skladajqcego wniosek 

MI. Decyzja dyrektora szkoly: 
1. Wniosek spehidnie spehia* wymogi fonnalne zgodne z zanqdzeniem 

............................................................................................................. 
2. Forma ksztalcenia i specjalnoS6 jest zgodnalnie jest zgodna* z priorytetami okreSlonymi 

w 5 3 ww. zaxzqhenia: ................................................................................ 
3. Wnioskowana kwota jest zgodndnie jest zgodna* z maksymalnq kwoQ dofinansowania za 

rok akademicki 20 1 5/20 1 6, ustalonq w $ 4  ww. zarzqdzenia: ................................... 
Wybrana przez nauczyciela forma doskonalenia zawodowego wynikafnie wynika* z zadaii 
i potrzeb szkoiy - na podstawie $ 6  ust. I rozponqdzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r o h  w sprawie sposobu 
porlziah Srodkdw na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ............................... (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 46, poz. 430, ze zm.). 
W zwi* z powy2szyrn na podstawie $ 6, ust. 1 zarqdzenia nr ... ./I3120 16 Burmistrza Miasta 

... i Grniny Serock z dnia ..02.2016 roku, przyznajqlnie przyznajq* PaniDanu 
...................................................................................................................... 
dofinansowanie oplaty za ksztalcenie w roku akademickim 201512016, w wysokoSci 

...................................................................................................................... 
i zatwierdzam Inie zatwierdzam* do realizacji. 
Uzasadnienie odmowy, w przypadku nieprzyznania dofmansowania: ................................... 

(piecq~ i podpis dyrektora szkoly) 


