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ZARZĄDZENIE Nr BR.0050. 12.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 13 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej I stopnia,
prowadzonych przez Gminę Kluczbork w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2021 r. póz. 13 72 z późn.zm.) w związku z art. 70a ust. l iart.91dpkt l ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. póz. 1762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. póz. 1653) oraz po uzyskaniu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, zarządza się, co następuje:

§1.Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. l ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Kluczbork na
rok 2022, dzieli się w następujący sposób:

l) 25% - na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Powiat Kluczborski, zgodnie
z zawartym Porozumieniem.

2) 75% na wszystkie inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§2. ł.W 2022 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe, instytuty naukowo-badawcze, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli wynosi dla jednego
nauczyciela studiującego lub uczestniczącego w kursach kwalifikacyjnych do 80% opłaty rocznej
poniesionej przez nauczyciela lecz nie więcej niż 3 500zł.

2. Opłaty dla nauczycieli doskonalących się pobierane przez podmioty mogą być finansowane
w 100% związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oświatowej i zaleceń zewnętrznych,
w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§3.Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w §2 ust.2, przeznacza
się na niżej wymienione formy:
l.koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach,
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez pla-
cówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obej-
mują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specja-
listyczne i biblioteki pedagogiczne ;
3.koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez kon-
sultantów, o których mowa w art. 9g KN komisje egzaminacyjne i komisje kwalifikacyjne na kolejne
stopnie awansu zawodowego, art. 9g ust. 11 a pkt 5 lit. c KN, artystów o znaczącym dorobku arty-
stycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli
zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.
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§ 4.Dofinansowanie, o których mowa w § 2 ust. ł przyznaje się na następujące formy i specjalności
kształcenia:

l. Wczesne nauczanie języka obcego -język angielski.
2. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
3. Oligofrenopedagogika.
4. Wychowanie do życia w rodzinie.
5. Wiedza o społeczeństwie.
6. Bibliotekarstwo i informacja naukowa.
7. Logopedia.
8. Surdopedagogika.
9. Technika.
10. Informatyka.
11. Fizyka.
12. Chemia.
13. Matematyka.
14. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
15. Edukacja Montessori w przedszkolu.

§ 5.Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za określone w § 3 formy i specjalności kształcenia, wzór
umowy dyrektora przedszkola/szkoły/szkoły muzycznej z nauczycielem stanowią odpowiednio
załącznik nr l inr2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów: przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły muzycznej I st., do
zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Administracji Oświaty w Kluczborku oraz
dyrektorom szkół podstawowych, przedszkoli i szkoły muzycznej I stopnia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr l
do Zarządzenia Nr BR.0050.12.2022

Burmistrza Miasta Kluczbork
z dnia 13 stycznia 2022r.

Pieczęć szkoły

Pan

Burmistrz Miasta Kluczborka

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA DOSKONALENIE POBIERANE PRZEZ

SZKOŁY WYŻSZE LUB PLACÓWKI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI

I. Dane osobowe nauczyciela

l .Imię i nazwisko
2.Numer telefonu/adres e-mail*

S.lVtiejsce zatrudnienia ( nazwa i adres szkoły/przedszkola/szkoły muzycznej).

4.Stanowisko pracy, w tym nauczany przedmioVrodzaj prowadzonych zajęć, wymiar
zatrudnienia

5.Poziom wykształcenia, tytuł, ukończona uczelnia, kierunek studiów...

6. Stopień awansu zawodowego

7.C2y przyznano dopłatę do czesnego wcześniej TAK - NIE**( kiedy?).

8.Czy przyznano dopłatę z innych źródeł TAK - NIE* *( kiedy?)

* Burmistrz Miasta Kluczborka nie wymaga tych informacji, wnioskodawca podaje je dobrowolnie i wyraża :godę na ich pr:et\var:anie.Niepodanie
tych informacji w żadnym stopniu nie ma wptywu na decyzję dotycząca dofinansowania.
** niepotrzebne skreślić



II. Informacja o podieh^ch studiach / kursach kwalifikacyjnych

l.Nazwa i adres szkoły wyższej (instytucji).

2. Wy dział

3.Kierunek studiów, innych form doskonalenia

4.Rok studiów, kursów, semestr, który dotyczy dofinansowania..

5.Wysokość oołaty za semestr

III. Uzasadnienie wnioskodawcy:

Do wniosku dołączam zaświadczenie z uczelni potwierdzające uczestnictwo.

(miejscowość, data) (podpis nauczyciela)

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu i adresu

e-mail, w celu weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia wniosku o przyznanie dofinansowania opłat

za kształcenie, pobieranej przez uczelnię, placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

(miejscowość, data) (podpis nauczyciela)

Y. Informacja dyrektora szkoły*:

l.Zgodność wybranego kierunku studiów, innych form doskonalenia z potrzebami jednostki
i przyjętym planem doskonalenia zawodowego



2.Możliwość zagwarantowania zatrudnienia w obecnej szkole * w najbliższych latach..

VI. Opinia dyrektora szkoły;lsw sprawie przyznania dofinansowania

(miejscowość.data) ( pieczątka szkoły) (podpis i pieczęć Dyrektora szkoły)

VII. Opinia Głównego Specjalisty d/s Edukacji.

(iniejscowość.data) (podpis i pieczęć Głównego Sp. d/s Edukacji)

VIII. Akceptacja do wypłaty.

Akceptuję dofinansowanie w kwocie:

(miejscowość .data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Administracji Oświaty )

*przedszkola, szkoły, szkolą muzyczna



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELI SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), informujemy, że:

/. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork,
nr tel. 77 418-14-81, adres e-mail; um@kluczbork.pl reprezentowany przez Administrację Oświaty w Kluczborku.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: iod@ao.kluczbork.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w związku z art. 70a ust. l i art.91dpkt l ustawy z dnia 26 stycznia ! 982 r. Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia 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. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w związku z przeprowadzeniem postępowania w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będq przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiqziijqcq w tym zakresie
instrukcją kancelaryjną.
7. }V związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadka, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
9. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego. Podanie numeru telefonu
kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr BR0050.12.2022
Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 13 stycznia 2022r.

UMOWA
O DOFINANSOWANIE FORM I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Zawarta w dniu .....................pomiędzy Gminą Kluczbork, 46-200

Kluczbork, ul. Katowicka l, NIP - 7511658419, reprezentowaną przez dyrektora

( nazwa szkoły, przedszkola)

(imię i nazwisko dyrektora)

zwanym dalej Pracodawcą,

a.........................................................................-nauczycielem
(imię i nazwisko nauczyciela)

(nazwa szkoły, przedszkola)

zwanym dalej Pracownikiem

w sprawie ponoszenia przez Pracodawcę świadczeń finansowych na rzecz Pracownika
podnoszącego kwalifikacje zawodowe.

Na podstawie art.68 i 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2021r.
póz. 1762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauc2ycieli,szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z
2019, póz. 1653), pomiędzy Pracodawcą, a Pracownikiem zostaje zawarta umowa
o następującej treści:

§1.

W związku z podjęciem przez Pracownika dokształcania

( nazwa kierunku, nazwa i adres podmiotu/uczelni),



Pracodawca zobowiązuje się:

l. Ułatwić dokształcanie przyznając pracownikowi następujące świadczenia:
- pokryć część opłaty za formę lub specjalność kształcenia

w wysokości ......... ...zł.
(..............................................................................zł /100)

( wpisać łączną kwotę dofinansowania oraz zapisać słownie)

za semestr *I - ............... rok
za semestr II - ................ rok.
za semestr III- ................ rok

zł.
.zł
.zł

*(Wypłata świadczeń może odbywać się w trakcie trwania semestru lub po jego zakończeniu, a także
po zakończeniu formy doskonalenia, po przedłożeniu pracodawcy dokumentów zgodnie z § 5.ust. l

§2.

W przypadkach podyktowanych tmdną sytuacją finansową - pracodawca może odmówić
pracownikowi całkowitej lub częściowej realizacji zobowiązań, o których mowa w § l. ust. l,
pkt a).

§3.
ł. W przypadku nie ukończenia wybranej formy lub specjalności kształcenia, pracownik

zwróci pracodawcy 100% wydatków poniesionych przez pracodawcę określonych w §
l. ust. l, pkt. a.

2. W przypadku podjęcia studiów językowych - j. angielskiego - dających kwalifikacje
do nauczania w przedszkolu, zobowiązuje się pracownika do zdania egzaminu PTE.

3. W przypadku, gdy ukończona forma dokształcania nie będzie dawać kwalifikacji do
prowadzenia zajęć dydaktycznych w jednostce prowadzonej przez pracodawcę
pracownik zwróci pracodawcy 100% wydatków poniesionych przez pracodawcę
określonych w §. l ust. l, a).

§4.
l.Pracownik zobowiązuje się do przepracowania w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork, trzech lat po ukończeniu studiów, a w
przypadku niedopełnienia tego zobowiązania z powodu:

l. wcześniejszego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę za wypowiedzeniem,
2. rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy

pracownika,
do zwrotu całości poniesionych przez pracodawcę kosztów związanych z dokształcaniem
pracownika określonych w § l.

§5.
l. Pracownik zobowiązuje się do przedłożenie po każdym semestrze zaświadczenia

o ukończeniu tego semestru, co będzie warunkiem wypłaty kolejnej transzy
dofinansowania.

2. Pracownik zobowiązuje się do przedłożenia pracodawcy dokumentu potwierdzającego
zakończenie formy doskonalenia. W przypadku nie przedłożenia pracodawcy dokumentu
potwierdzającego zakończenie formy doskonalenia, o którym mowa w ust. 2 pracownik



r

zobowiązany jest do zwrotu pracodawcy wydatków, o których mowa w § l. ust. l pkt
a)umowy.

Umowa obowiązuje strony od dnia zawarcia.

§7.

Kwota dofinansowania świadczeń określonych w §1 zostanie przekazana na rachunek
bankowy nauczyciela/ szkoły wyższej/zakładu kształcenia nauczycieli.

§8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach -jeden dla Pracownika, dwa
dla Pracodawcy.

PRACOWNIK: PRACODAWCA:
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Działając na podstawie art. 70a ust.3 ustawy z dnta 26 słycznia 1982 roku
Karta Nauczyeiela (Dz.U. z 2021r póz, 1762.) w odpowiedzi na pismo
8KR.071.0.2022. z ctnia 12.01.2022r. dotyczące projektu Zarządzenia Burtnistrza
Miasta Klucz&orita w sprawie ustalenia planu dofinansowanta form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkofach, szkotech podstawowych
j szkpie muzycznej l stopnia, prowadzofiydh przez Gminę Kluczborik na rok 2022
wyrażamy pozytywna opinię.

Zaproponowane w opiniowanym dokumencie rozwiązania organizacyjne nie
budzą wątpiiwośd 2 punktu wicizenia interesów pracowniezych i zadań oi3|:ętych
działaniami Związku.

Za Zarząd
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Pani Elżbieta Pietrzyk(Hvs!]EI~
Dyrektor Admiiiistracji Oświaty

w Kluczborku

Zarząd Komiki Zakładowej Międzyzaldadowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność" Pmcowmków Oświaty i Wyełiowania w Kluczborku
w odpowiedzi na pismo SE3R.Q71.9.2022 wyraża pozytywiiąopmię dotyczącą
projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie ustalenia plam.i
dofiiiansowania form doskonaljenia zawodowego nauczycieli zatrudnionyGh w
przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej I stopnia,
prowadzonycih przez Gminę Kluczbork w 2Q22r.

PKZE-WQONTCZACy
Komiki Z^kł^iowej
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