
Zarządzenie Nr V/154/2007 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia wzoru wniosku dla nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie do 
kształcenia. 
 
 
Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 maja 2002r. W sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz.430), - zarządzam, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustala się wzór wniosku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Baranów, ubiegających się o dofinansowanie do 
kształcenia. 
 

§ 2. 
 

Wzór wniosku, o którym mowa w § l określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Baranów. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 
2008r. 
 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr V/l54/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 6 grudnia 2007r. 

 
 

Wniosek nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie do kształcenia. 
 
 

Wójt Gminy Baranów 
 
 

Informacja o nauczycielu: ( wypełnia nauczyciel) 
 
 
- ...................................................................................  

          (imię i nazwisko nauczyciela) 
 

- .................................................................................................................................................  
(adres zamieszkania) 
 

- .................................................................................................................................................  
      (zatrudniony/a) 
 

- .................................................................................. 
(ilość lat pracy w oświacie ogółem) 
 

- .................................................................................. 
     (w tym w danej szkole) 

 
- .................................................................................. 

         (stopień awansu zawodowego) 
 

- ................................................................................................................................................ 
(dotychczasowe wykształcenie) 

 
- .................................................................................. 

(nauczany przedmiot) 
 

- .................................................................................. 
(czy nauczany przedmiot jest zgodny z kwalifikacjami) 
 

- w roku ........................ zamierzam podjąć / kontynuuję kształcenie*: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa uczelni) 
 
....................................................................................................................................................... 

(kierunek) 
 
 



- ..................................................................... 
(czas trwania nauki) 
 

- korzystałem/am z dofinansowania kształcenia: 
 
....................................................................................................................................................... 

(kiedy?) 
 

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

....................................................................................................................................................... 
(w jakiej formie?) 

 
 
 
Własnoręcznym podpisem stwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku: 
 
 
...........................................................    ....................................................... 

(miejscowość i data)       (podpis nauczyciela) 



Załącznik Nr l 
do wniosku 

................................................................ 
(imię i nazwisko nauczyciela) 

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

     (miejsce zatrudnienia) 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

W przypadku otrzymania dofinansowania do kształcenia zobowiązuję się do: 
1) niezwłocznego poinformowania Wójta Gminy Baranów o nie podjęciu kształcenia lub 

jego przerwaniu, 
2) w przypadku rezygnacji z pracy w szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę 

Baranów w okresie 3 lat od otrzymania dofinansowania, zobowiązuję się do zwrotu 
świadczeń związanych z dopłatą do kształcenia (nie dotyczy sytuacji losowych oraz 
pracowników, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leŜących po 
stronie pracodawcy). 

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

(miejscowość i data)       (podpis nauczyciela) 



Załącznik Nr 2 
do wniosku 

 
Informacja dyrektora szkoły lub placówki:  
 
- czy kierunek, na którym nauczyciel zamierza podjąć kształcenie jest zgodny z wieloletnim 

planem doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/ placówki? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
..................................   ..............................................  ............................... 
    (miejscowość i data) (pieczęć szkoły)     (podpis dyrektora) 


