
ZARZĄDZENIE NR 46/21
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie: planu oraz maksymalnych kwot dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2021 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) i art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ,oraz § 2 i § 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli
na szkolenia branżowe (Dz.U. 2019 poz. 1653) i  Uchwałą Nr  XXXIII/486/21  Rady Miasta
Mysłowice z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Mysłowice i po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

zarządzam co następuje:

§ 1
W  budżecie  Miasta  Mysłowice  na  2021  rok  wyodrębniono  środki  na  dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli  w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2
Ze środków określonych w § 1 przeznacza się: 
1) do 40% na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia

nauczycieli, 
2) do 10 % na finansowanie sieci współpracy samokształcenia nauczycieli.
3) do 10 % na finansowanie szkoleń branżowych
4) pozostałą kwotę na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla

nauczycieli,  w tym  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze,  przygotowanie
materiałów  szkoleniowych  i informacyjnych,  organizację  warsztatów  metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenie rad
pedagogicznych,  a  także  organizację  konsultacji  i  innych  form  doskonalenia
zawodowego nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.

§ 3
Przekazane  przez  organ  prowadzący  środki  finansowe  na  doskonalenie  zawodowe
nauczycieli Dyrektor placówki przeznacza na:
1) dofinansowanie  dokształcania  nauczycieli  kształcących  się  w  szkołach  wyższych

i  zakładach  kształcenia  nauczycieli  oraz  na  kursach  kwalifikacyjnych  (dopłata  do
czesnego) tj.:

a) studiach licencjackich

b) studiach magisterskich

c) studiach podyplomowych 

d) kolegiach języków obcych

e) innych indywidualnych formy doskonalenia, w szczególności kursy kwalifikacyjne 

2) dofinansowanie wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli tj.:



a) organizację  szkoleń,  warsztatów  metodycznych  i  przedmiotowych,  seminariów,
konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

b) pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej,

c) dofinansowanie w części lub całości:

-  opłat za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli,

-  kosztów  przejazdów  oraz  zakwaterowania  i  wyżywienia  nauczycieli,  którzy  na
podstawie  skierowania  udzielonego  przez  dyrektora  uczestniczą  w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,

d) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

e) finansowanie  organizacji  sieci  współpracy  i  samokształcenia  nauczycieli:
wynagrodzenia osoby koordynującej sieć, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty 
organizacji szkoleń uczestników sieci,

f) finansowanie  konsultacji  i  innych  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,
prowadzonych przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. c Karty 
Nauczyciela, artystów  o  znaczącym  dorobku  artystycznym  lub  dydaktycznym  lub  
specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli  zajęć edukacyjnych  
artystycznych w szkołach artystycznych.

§ 4
1) Uprawnionym  do  otrzymania  dopłaty  do  czesnego  są  nauczyciele,  którzy  spełniają

łącznie następujące warunki:
a) są zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu na czas nieokreślony i posiadają 

co najmniej status nauczyciela kontraktowego,
b) wskutek ukończenia kształcenia objętego dopłatą uzyskają kwalifikacje do nauczania  

dodatkowego przedmiotu zgodnie  z  potrzebami  placówki  oświatowej  lub  podejmują/  
kontynuują/  naukę  w  celu  przekwalifikowania  się  w  związku  ze  zmianami  
organizacyjnymi placówki oświatowej,

c) podnoszą  swoje  kwalifikacje  zgodnie  z  programem  rozwoju  placówki  oświatowej
 i związanymi z tym potrzebami kadrowymi w placówce i w mieście Mysłowice,

d) uzyskali pozytywną, merytoryczną uzasadnioną opinię dyrektora placówki oświatowej  
dotyczącą kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami placówki oświatowej,

e) nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.
2)   W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu  

podlega tylko jeden z nich wybrany przez dyrektora placówki oświatowej.
3)   Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia zobowiązani są do  

złożenia wniosku o dofinansowanie opłaty pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład 
kształcenia nauczycieli do dyrektora placówki według załącznika nr 1 do niniejszego  
zarządzenia.

4)    Dyrektorzy szkół ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia zobowiązani są 
do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  opłaty  pobieranej  przez  szkołę  wyższą  lub  
zakład kształcenia nauczycieli do Prezydenta Miasta Mysłowice.

§ 5
1) Ustala się następującą procedurę dofinansowania z tytułu dokształcania i doskonalenia

zawodowego nauczycieli:



a) dyrektor opracowuje Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego (zwany dalej RPDZ), który
przedkłada organowi prowadzącemu nie później niż do końca października każdego roku
– wzór stanowi załącznik nr 2,

b) Prezydent  Miasta  Mysłowice  po analizie  i  wniesieniu  ewentualnych  uwag,  zatwierdza
RPDZ do realizacji,

c) zestawienie RPDZ sporządza Wydział Edukacji, 
d) wszelkie zmiany w RPDZ w placówce oświatowej wymagają zgody Prezydenta Miasta

Mysłowice,
e) po  zakończeniu  roku kalendarzowego  dyrektor  placówki  oświatowej  najpóźniej  do  31

marca następnego roku składa sprawozdanie z realizacji RPDZ – wzór stanowi załącznik
nr 4.

2)  Placówki  oświatowe  opracowują  wewnątrzszkolną  procedurę  dofinansowania  
doskonalenia zawodowego, w której określają terminy składania wniosków o przyznanie 
dofinansowania.

§ 6
 Kwota dofinansowania  opłat  za kształcenie pobierane przez nauczycieli  szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Mysłowice w 2021 roku wynosić będzie: 

1) 80% pełnej odpłatności za semestr lub kurs kwalifikacyjny nie więcej niż 2000,00 zł.
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Mysłowice może podjąć

decyzje o zwiększeniu kwoty dofinansowania.
3) W  przypadku  nieukończenia  wybranej  formy  doskonalenia  zawodowego  lub  

rozwiązania  stosunku  pracy  z  wniosku  nauczyciela  w  ciągu  3  lat  od  ukończenia  
kształcenia  objętego  dopłatą  nauczyciel  jest  zobowiązany  do  zwrotu  otrzymanego  
dofinansowania zgodnie z umową.

4) Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi powtarzającemu semestr lub rok studiów.

5) Obowiązek  zwrotu  nie  powstaje  w przypadku  rozwiązania,  o  którym mowa w ust.2  
z jednoczesnym nawiązaniem stosunku pracy w innej  placówce prowadzonej  przez  
Miasto Mysłowice.

§ 7
Aktualizacja  planu  doskonalenia  zawodowego  na  2021  rok  powinna  być  dokonana  do
30 września 2021 

§ 8
1.Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Edukacji  oraz  dyrektorom
placówek oświatowych.
2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 31 grudnia 2021r.

Prezydent Miasta 
Mysłowice

(-) Dariusz  WÓJTOWICZ



                Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 46/21

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Mysłowice, dnia ...........................

Imię i nazwisko

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

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica)

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

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

Numer telefonu ...............................................

Dyrektor 
…………………………….…….
…………………………………..

Prezydent Miasta Mysłowice 

WNIOSEK
NAUCZYCIELA /DYREKTORA SZKOŁY O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA

KSZTAŁCENIE POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

I. Informacje o formie i specjalności kształcenia:

1. Nazwa, adres uczelni (szkoły wyższej) lub zakładu kształcenia nauczycieli:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2.  Typ  studiów1 /magisterskie,  licencjackie,  inżynierskie,  magisterskie  uzupełniające,

podyplomowe/

3.Forma doskonalenia zawodowego inna niż studia2 ……........................................................

……………………………………………………………………………………………………………

3. Kierunek: ........................................................................................................……..…………

4. Specjalność: …………………………………………………………………………………………

5. Czas trwania kształcenia: ………………………………………………………………………….

6. Ilość semestrów ogółem3: ......................................................................................................

7. Semestr lub okres kształcenia, którego dotyczy dofinansowanie: ......................................

……………………………………………………………………………………………………………

8. Koszt semestru (zimowy lub letni), na który przyznane ma być dofinansowanie: ……….....



 (słownie) ...................................................................................................................................

9.  Czy  realizowane  studia  zostały  ujęte  w  przyjętym  przez  szkołę/przedszkole  rocznym

planie doskonalenia zawodowego nauczycieli? …............……….……………………………….

10. Czy realizowane studia spełniają potrzeby szkoły/przedszkola i są zgodne z założeniami

edukacyjnymi szkoły/przedszkola? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………

11. Nazwa banku i numer konta, na które należy przekazać kwotę dofinansowania:

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

……………………………………………………………………………………………………………

12. Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć: 

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

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

- administratorem  danych  jest  Dyrektor  szkoły/placówki  oświatowej  na  terenie  Miasta

Mysłowice,

- inspektorem danych osobowych jest ………………………………………….……………….,

- dane przekazuje w celu uzyskania dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez

Wyższa Szkołę lub Zakład Kształcenia Nauczycieli,

- okres przechowywania danych wynosi 5 lat,

- mam  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,

- mam prawo do wniesienia skargi,

- zobowiązanie  do  podania  danych  osobowych  wynika  z  § 3 Rozporządzenie  Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia

zawodowego  nauczycieli,  szczegółowych  celów  szkolenia  branżowego  oraz  trybu  

i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

…....................................                                                        ....................................................
   miejscowość, data                                                               podpis nauczyciela ubiegającego
                                                                                                          się o dofinansowanie

14. Załączniki do wniosku:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

15.Oświadczenie o niekorzystaniu z innych źródeł dofinansowania.

Ja niżej  podpisany/a oświadczam, że nie korzystam z innych źródeł dofinansowania

wybranej formy kształcenia.

…....................................                                                        ....................................................
   miejscowość, data                                                               podpis nauczyciela ubiegającego
                                                                                                          się o dofinansowanie
                                                                                                                      

16.  Opinia  dyrektora  placówki  oświatowej,  gdy  o  dofinansowanie  ubiega  się  nauczyciel  

lub  opinia  Prezydenta  Miasta  Mysłowice,  jeżeli  o  dofinansowanie  ubiega  się  dyrektor

placówki:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…....................................                                              .........................................................
   miejscowość, data                                                       podpis i pieczęć osoby opiniującej 

1  właściwe podkreślić, 
2 jeżeli dotyczy wpisać, jeżeli nie dotyczy przekreślić.
3 jeżeli dotyczy wpisać, jeżeli nie dotyczy przekreślić.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 46/21

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 27 stycznia 2021 r.

……………………
 pieczęć placówki

Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego nauczycieli w ………………………………………. w Mysłowicach na rok …….

/należy złożyć do 31 października każdego roku w Wydziale Edukacji/

L.p.
Forma

doskonalenia
Tematyka

Termin realizacji

/liczba semestrów

w danym roku

Stopień

awansu

zawodowego

wymiar

zatrudnienia

/rodzaj

umowy

Imię 

i nazwisko

uczestnika

Planowany koszt

za jeden semestr

Razem

………………………………………… …………………………………………   
      Miejscowość, data                                                                                                                                 pieczęć i podpis dyrektora placówki 



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 46/21

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 27 stycznia 2021 r.

……………………
 pieczęć placówki

Aktualizacja Rocznego Planu Doskonalenia Zawodowego nauczycieli w ………………………………………. w Mysłowicach na rok …….

/należy złożyć do 30 września każdego roku w Wydziale Edukacji/

L.p.
Forma

doskonalenia Tematyka

Termin realizacji/
ilość semestrów
w danym roku

Imię i
nazwisko

uczestnika

kwota
wykorzystanego
dofinansowania

Oszczędności wynikające z różnicy
pomiędzy otrzymanym i

wykorzystanym dofinansowaniem

Razem

…………………………………. ………………………………….    

      Miejscowość, data                                                                                                                                pieczęć i podpis dyrektora placówki



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 46/21 

Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 27 stycznia 2021 r.

……………………
 pieczęć placówki

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Doskonalenia Zawodowego w ………………………………….. w Mysłowicach

  w poprzednim roku budżetowym

/należy złożyć do końca marca każdego roku - za rok poprzedni - w Wydziale Edukacji/

L.p.
Forma doskonalenia/

podział na paragrafy
Tematyka

Termin

realizacji

/liczba

semestrów

w danym

roku

Imię 

i nazwisko

uczestnika

Koszt

planowany

Koszt

faktyczny

Ocena

 w odniesieniu 

do rozwoju

szkoły

Razem

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

      Miejscowość, data     pieczęć i podpis dyrektora placówki


