
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021/2022 z dnia  15.11.2021  

 

 

 

PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELI  

 

Podstawa prawna: 

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

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136) 

  
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie wyższe oraz 

inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w danym roku 

budżetowym.  

 

1. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się następujące formy  

doskonalenia:  

1) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach  

podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez  

placówki doskonalenia, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują  

doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

2) udział w formach kształcenia prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia  

nauczycieli,  

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa  

w ust. 1, mogą być pokryte w części lub w całości, w zależności od posiadanych środków:  

1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz specjalistów  

organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia,  

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia,  

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,  

4) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie,  

5) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla  

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,  

6) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla  

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,  

7) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej  



w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla pracowników pedagogicznych  

skierowanych przez dyrektora szkoły,  

 

3. Do 15 września każdego roku szkolnego dyrektor szkoły określa potrzeby w zakresie  

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na dany rok szkolny, uwzględniając:  

1) wyniki nadzoru pedagogicznego,  

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

3) zadania związane z realizacją podstawy programowej,  

4) wymagania wobec szkół,  

5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów, o których mowa w ust. 1.  

4. Do końca września każdego roku szkolnego nauczyciele składają wnioski o 

dofinansowanie opłat lub kosztów następujących form doskonalenia: studia wyższe, studia 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do procedury, 

uwzględniając formy doskonalenia na kolejny rok budżetowy.  

5. Do 15 października nauczyciele składają wnioski o dofinansowanie pozostałych form 

doskonalenia (kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria itp.) na trwający rok budżetowy w 

ramach bieżącego planu finansowego na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do procedury. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 4, dyrektor uwzględnia biorąc pod uwagę posiadane  

środki oraz przydatność dla szkoły poszczególnych form doskonalenia.  

7. Do 31 października danego roku, dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek  

o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym.  

8. Do końca lutego danego roku budżetowego, dyrektor informuje nauczycieli, którzy złożyli  

wnioski o dofinansowanie opłat lub kosztów o wysokości tego dofinansowania w danym roku  

budżetowym. 

9. W przypadku odwołania szkolenia nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować pisemnie dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego  

nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu  

 

 

...............................................                                                    ............................................... 

 imię i nazwisko nauczyciela                                                                  miejscowość, data  

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OPŁAT LUB KOSZTÓW DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO (studia wyższe, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) 

 

 

Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w planie doskonalenia zawodowego na rok szkolny  

........./......... (na lata szkolne ........./.........-........./.........)1, a także w planie  

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy ......... (na lata  

budżetowe .........-.........)1 następującej formy doskonalenia zawodowego:  

 

1. Rodzaj formy doskonalenia: 

........................................................................................................  

2. Pełna nazwa formy doskonalenia: 

...............................................................................................  

3. Pełna nazwa organizatora formy doskonalenia: 

.........................................................................  

4. Koszt formy doskonalenia2:  

a) rok budżetowy .........: .......................................................................................................  

b) rok budżetowy .........: .......................................................................................................  

5. Termin, w którym odbywa się forma doskonalenia: 

..................................................................  

 

 



6. Uzasadnienie przydatności formy doskonalenia w pracy zawodowej, w tym przydatności 

dla szkoły: 

....................................................................................................................................................  

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

 

                                                                                                ......................................................  

                                                                                                           podpis nauczyciela  

__________________________________________________________________________

Wypełnia dyrektor szkoły  

 

Wniosek uwzględniony / nieuwzględniony w planie doskonalenia na rok szkolny: 

..................................  

Wniosek uwzględniony / nieuwzględniony w planie dofinansowania na rok 

....................................  

Przyznano dofinansowanie w wysokości .................... zł, co stanowi ........% całkowitego 

kosztu doskonalenia.  

 

 

 

Uwagi:  

1 dotyczy studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz studiów I lub II stopnia 2 

w przypadku studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz studiów I lub II stopnia 

należy podać koszty w każdym roku budżetowym trwania danej formy doskonalenia 

 

 



Załącznik nr 2  

do Procedury dofinansowania doskonalenia zawodowego  

nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 37 we Wrocławiu  

 

 

 

...............................................                                                    ............................................... 

 imię i nazwisko nauczyciela                                                                  miejscowość, data  

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OPŁAT LUB KOSZTÓW DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO (kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria ) 

 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie w roku szkolnym ........./......... następującej formy 

doskonalenia zawodowego:  

1. Rodzaj formy doskonalenia: 

........................................................................................................  

2. Pełna nazwa formy doskonalenia: 

...............................................................................................  

3. Pełna nazwa organizatora formy doskonalenia: 

.........................................................................  

4. Koszt formy doskonalenia:  

.......................................................................................................  

5. Termin, w którym odbywa się forma doskonalenia: 

..................................................................  

6. Uzasadnienie przydatności formy doskonalenia w pracy zawodowej, w tym przydatności 

dla szkoły:  

.......................................................................................................................................................  

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

                                                                                                           ………………………… 

                                                                                                                   podpis nauczyciela  

 

 



__________________________________________________________________________ 

 

Wypełnia dyrektor szkoły  

 

Wniosek uwzględniony / nieuwzględniony w planie doskonalenia na rok szkolny: 

..................................  

Wniosek uwzględniony / nieuwzględniony w planie dofinansowania na rok 

....................................  

Przyznano dofinansowanie w wysokości .................... zł, co stanowi ........% całkowitego 

kosztu doskonalenia.  

 

 

 

 

 


