
 

 

 
 
 
 
 
 

 
R  E  G  U  L  A  M  I  N 

 
 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Podstawa prawna: art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela  /Dz.U. z 1997r Nr 96, poz. 357 z późniejszymi 
zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002r, w sprawie podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach 
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego 
do spraw kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz.U. Nr 
46 z 2002 r Nr 46, poz. 430/ 

• Uchwała Nr 35/2003 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 
lutego 2003 roku. 

 
 
 

§ 1 
 
 

1. Dyrektor placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
2. Podstawą opracowania planu wieloletniego są; 

a) plan rozwoju placówki, 
b) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 
c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o których 

mowa w 4 pkt. 1 
3. Na podstawie planu wieloletniego dyrektor opracowuje plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na każdy rok budżetowy, z określeniem wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. 

 
 

 
§ 2 

 
1. Ze środków będących w dyspozycji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 

mają prawo korzystać nauczyciele zatrudnieni w placówce. 
2. Z dofinansowania do studiów i kursów nadających kwalifikacje mogą korzystać 

nauczyciele dla których CKU jest podstawowym miejscem pracy. 
3. Z dofinansowania do form wymienionych w § 4 pkt. 1 i 2 nie mogą korzystać 

nauczyciele posiadający uprawnienia emerytalne lub uzyskają te uprawnienia w ciągu 
3 lat od złożenia wniosku. 

 
 

§ 3 
 

1. Ze  środków będących w dyspozycji CKU dofinansowane będą w całości: 
a) szkolenia rad pedagogicznych, 
b) seminaria, konferencje, szkolenia, 
c) warsztaty metodyczne i szkolenia. 



 

 

W tym koszty indywidualnego udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych i 
przedmiotowych oraz seminariach /z wyjątkiem zagranicznych/, nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora szkoły. 
 

§ 4 
 

1. W ramach posiadanych środków mogą być dofinansowane w części: 
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli /czesne/, a także koszty przejazdów, 
2) kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje w sposób określony przepisami 

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, a także koszty przejazdów, 
3) kursy doskonalące, 
4) staże zagraniczne, konferencje i seminaria międzynarodowe 

 
2. Wysokość dofinansowania do form wymienionych w pkt. 1 nie może przekraczać 50% 

kosztów – w zależności od posiadanych środków liczby nauczycieli skierowanych na 
doskonalenie. 

 
§ 5 

 
1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być dofinansowane 

włączenie szkolenia i specjalności związane z realizacją programu dydaktycznego 
wychowawczego CKU, a także  specjalności, w których potrzeby kadrowe szkoły nie 
są zabezpieczone. 

 
§ 6 

 
1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie uzależnione od: 

1) Wielkości środków posiadanych przez Centrum, 
2) Kwalifikacje nauczycieli oraz zgłoszanych przez nich potrzeb w zakresie 

ich uzupełnienia i podnoszenia, 
3) Oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczyciela, 
4) Zadań statutowych placówek, 
5) Wieloletnich planów rozwoju placówek. 

 
§ 7 

 
1. Dyrektor placówki przedkłada wnioski o dofinansowanie na każdy rok budżetowy do 

dnia 30 listopada danego roku, 
2. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego wymienionych w § 4 pkt. 1 

ust. 1 i 2 nauczycieli składają do 15 października danego roku 
3. Wzór wniosku  stanowi załącznik Nr 1 

 
§ 8 

 
1. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 

25 czerwca 2003 roku. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2003 roku. 

 
 



 

 

 
II   DEYZJA DYREKTORA PLACÓWKI 
 
 

1.  Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na dofinansowanie do: 
……………………….. i kosztów przejazdu* wysokość ……………. % 
            /forma doskonalenia/ 

2. Dofinansowanie nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów 
/dowody poniesionych kosztów: rachunki, faktury itd./ 

3. Uzasadnienie odmowy dofinansowania 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
………………………    …………………………… 
            /miejscowość i data/                 /pieczątka i podpis dyrektora/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

III   ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELI 
 

1. W przypadku rezygnacji z pracy w oświacie w okresie 3 lat 
zakończenia 
………………………………………………………………………… 

/forma doskonalenia/ 

Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej dopłaty 
2. W przypadku nie ukończenia w terminie - …………………………… 

/forma doskonalenia/ 

 z mojej winy zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej dopłaty. 
 
 
 

………………………    …………………………… 
            /miejscowość i data/                 / podpis nauczyciela/ 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

…………………………………………. 
     /miejscowość data// 

 
 

……………………………………………… 
 /imię i nazwisko/ 
……………………………………………… 
              /ulica, nr domu, mieszkania / 
……………………………………………… 
 /miejscowość / 
 
 
 
 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA 

DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 
 

1. Proszę o przyznanie dofinansowania do: 
 studiów podyplomowych …………………………………. 

             /kierunek – specjalność/ 

 kursu kwalifikacyjnego …………………………………… 
 inne ………………………………………………………… 

       /wpisać jakie/ 
 
 
 
 

……………………………………………… 
                                                                                       /podpis nauczyciela/ 

 

Dane uzupełniające 
 

1. Posiadane wykształcenie ……………………………………………. 
 kierunek – specjalność ……………………………………. 

2. Ukończone formy doskonalenia …………………………………….. 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

3. Staż pracy na stanowisku nauczyciela ……………………………….. 
4. Koszt wybranej formy doskonalenia ………………………………… 
5. Dane instytucji szkolącej  

………………………………………………………………………… 
/nazwa/ 

…………………………………………………………………………. 
/adres/ 

6. Termin rozpoczęcia doskonalenia …………………………………… 
7. Termin zakończenia według programu kursu ……………………… 

 



 

 

 


