
 

…………………………………………………………. 

Imię i nazwisko  nauczyciela/dyrektora 

 

…………………………………………………………. 

Miejsce zatrudnienia (nazwa szkoły i adres) 

 

WNIOSEK  NAUCZYCIELA/DYREKTORA 

 

o przyznanie dofinansowania opłat  pobieranych za kształcenie  przez szkoły wyższe* 

lub placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli* w roku 2022 

 

I. Informacje o formie i specjalności kształcenia: 

 

1. Nazwa, adres organizatora danej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,  o której dofinansowanie 

ubiega się nauczyciel: 

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

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

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

 

2. Nazwa, danej formy  doskonalenia zawodowego nauczycieli,  o której dofinansowanie ubiega się 

nauczyciel (typ studiów : magisterskie, magisterskie uzupełniające, podyplomowe lub  kursy kwalifikacyjne, 

kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne ) * 

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

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

4. Specjalność: 

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

 

5. Czas trwania kształcenia:  

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

6. Ilość semestrów ogółem:   

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

 

7. Semestr kształcenia, którego dotyczy dofinansowanie: .........................……………………………………. 

8. Wysokość  opłat za formy doskonalenia zawodowego, na które przyznane ma być dofinansowanie:  

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

9. Czy realizowane studia zostały ujęte w przyjętym przez szkołę rocznym planie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli:  

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

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

 

10. Uzasadnienie przydatności  w pracy zawodowej odbycia danej formy doskonalenia zawodowego.   

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

12. Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć: 

  

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego. 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty-załączniki: 

 

1. Oryginał lub poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dyplomu 

ukończenia studiów lub aktualne zaświadczenie z uczelni o toku studiów (ukończonym semestrze) 

lub potwierdzenie uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego.  

2. Oryginał lub poświadczoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego opłaty wniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego. Własnoręcznym podpisem 

potwierdzam prawidłowość powyższych danych. 

 

 

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

(data i podpis nauczyciela/dyrektora) 

 

* -właściwe zaznaczyć lub podkreślić 

1. Maksymalna kwota dofinansowania form doskonalenia zawodowego wynosi 60 % kosztów 

poniesionych przez nauczyciela: 

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w zakresie: 

a) studiów pierwszego stopnia - licencjackich, przygotowujących do nauczania drugiego 

przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i jej potrzebami 

kadrowymi, 

b) studiów drugiego stopnia - magisterskich, umożliwiających uzyskanie specjalistycznej wiedzy 

i umiejętności w zakresie nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć), zgodnie z programem 

rozwoju danej jednostki oświatowej i jej potrzebami kadrowymi, 

c) studiów podyplomowych, przygotowujących do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzonych 

zajęć) zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i jej potrzebami kadrowymi; 

 

2. Kwota dofinansowania form doskonalenia zawodowego: 

- opłaty za kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz nadające przygotowanie pedagogiczne 

przez osoby posiadające wymagany poziom wykształcenia, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

kadrowymi danej jednostki oświatowej; 

-udział w seminariach, konferencjach, warsztatach metodycznych i przedmiotowych, a także innych 

formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, proponowanych przez placówki doskonalenia, 

stowarzyszenia i jednostki działające na rzecz oświaty, w tym unijne, a także specjalistyczne 

jednostki realizujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym; 

Wynosi: 

1) maksymalnie 100 % w przypadku poniesienia przez nauczyciela kosztów w wysokości do 1.000 zł; 

2) maksymalnie 60 % w przypadku poniesienia przez nauczyciela kosztów w wysokości powyżej 

1.000 zł. 

 



 

II. Decyzja Dyrektora Szkoły: 

 

Na podstawie Zarządzenia  Nr 90.2021 Prezydenta Miasta Zielona Góra  z dnia 3 lutego 2021 roku w 

sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat w roku 2022  

przyznaję dofinansowanie  dla Pani/Pana  

        

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

(Imię i nazwisko nauczyciela) 

 

do .........................................................................................................................................…………………… 

  (podać formę doskonalenia zawodowego)  

 

w kwocie: …....................................................................................…………………………………………… 

 

(słownie: …............................................................................................................………………………..……) 

 

i potwierdzam, że w/w. forma doskonalenia zawodowego nauczyciela jest zgodna z rocznym planem 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz z założeniami edukacyjnymi i potrzebami szkoły. 

 

 

 

 

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

                    (data i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

III. Weryfikacja formalno-merytoryczna wniosku: 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym: 

 

 

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

                                           (data i podpis pracownika merytorycznego księgowości) 

 

 

IV. Zatwierdzenie przez  Głównego Księgowego do wypłaty: 

 

Zatwierdzam do wypłaty kwotę …....................................................................................................................... 

 

słownie:…............................................................................................................................................................. 

 

jako zwrot kosztów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli:  

 

dla  Pani/Pana   .....................................................................................................................................................                                             

                                                                            (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

 

 

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

(data i podpis Głównego Księgowego ) 

 

 


