
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IV/50/11 

                                                                             z dnia 21 lutego 2011 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego  

 
Regulamin  

podziału i wykorzystania  środków na wspieranie  doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia n auczycieli    

oraz kolegium pracowników słu Ŝb społecznych 
 prowadzonych przez Samorz ąd Województwa Wielkopolskiego 

 
§ 1. 

 
Dofinansowaniem objęte są niŜej wymienione formy dokształcania  i doskonalenia, 
zgodnie z potrzebami określonymi w planie doskonalenia przyjętym odpowiednio 
przez radę pedagogiczną, programową lub ogół pracowników pedagogicznych 
szkoły, młodzieŜowego ośrodka wychowawczego, biblioteki pedagogicznej, zakładu 
kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników słuŜb społecznych, placówki 
doskonalenia nauczycieli  zwanych dalej „szkołą”: 
 
1. w całości szkolenia rad pedagogicznych i programowych, 
 
2. w części lub całości opłaty za kursy kwalifikacyjne, doskonalące, seminaria, 

warsztaty, konferencje  dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, 
 
3. do wysokości kwoty ustalanej corocznie przez organ prowadzący opłaty 

pobierane przez szkoły wyŜsze oraz zakłady kształcenia nauczycieli za zaoczne 
studia licencjackie, zaoczne studia  magisterskie, zaoczne studia magisterskie 
uzupełniające, wieczorowe studia magisterskie oraz studia podyplomowe, 

 
4. w części lub całości koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia 

nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, 
uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

 
§ 2. 

 
Z uzasadnionym wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego moŜe 
wystąpić nauczyciel, który jest zatrudniony w szkole  co najmniej na ½ etatu. 
 
 

§ 3. 
 
1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego doskonalenia        

i dokształcania, składają  wniosek do dyrektora szkoły. 
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niŜ jednym kierunku, 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 
3. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania 

semestru. 
4. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku: 



 
a) przerwania z winy  nauczyciela studiów lub innej formy doskonalenia przed ich 

ukończeniem, 
b) rozwiązania umowy o pracę, na prośbę nauczyciela, w ciągu 3 lat od chwili 

ukończenia studiów. 
 

§ 4. 
 
Dyrektor szkoły przygotowuje wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
na kolejny rok budŜetowy  opracowany  z uwzględnieniem planu doskonalenia 
nauczycieli szkoły i składa go do Departamentu Edukacji i Nauki w terminie                         
do dnia 30 listopada danego roku. 
 
 
 

§ 5. 
 
1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielowi podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie szkolnego regulaminu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli szkoły. 

2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dyrektorom szkół podejmuje dyrektor 
Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
§ 6. 

 
 
Podstawę do wypłaty dofinansowania stanowi uwierzytelniona kserokopia dowodu 
wpłaty, faktury wystawionej przez podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia 
oraz delegacja wniesione przez nauczyciela w związku z realizacją dokształcania             
lub doskonalenia. 
 

§ 7. 
 
Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku składa organowi 
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych                 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku 
budŜetowym. 
 
 

§ 8. 
 
Dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli z treścią niniejszego regulaminu                          
oraz sprawozdaniem składanym corocznie organowi prowadzącemu. 
 
 
 

 
 
 
 


