Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 11.2021
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 27.01.2021r.
Wniosek nauczyciela o dofinansowanie opłat za seminaria, konferencje,
wykłady, warsztaty, szkolenia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli
………………………………..
(pieczęć szkoły/placówki)

……………………………………………..
(miejscowość, data)

Pani/Pan
…………………………………................
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
za pośrednictwem
Dyrektora
……………………………………………..
…………………………………………….

Na podstawie zarządzenia nr 11.2021 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 stycznia
2021r. r. w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane, składam wniosek z prośbą o dofinansowanie opłaty
za kształcenie.
1. Informacje o formie doskonalenia zawodowego:
a) nazwa i adres instytucji organizującej doskonalenie zawodowe dla nauczycieli:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
b) forma doskonalenia zawodowego: seminarium, konferencja, wykład, warsztat,
szkolenie, kurs*, inna: …..........................................................................................
c) nazwa / zakres tematyczny: .................................................................................
d) czas trwania (od – do, m – c, rok) .......................................................................................
e) miejsce realizacji: .............................................................................................
f) koszt ..................................................zł
g) wnioskowana kwota dofinansowania: ………………………....…………..zł
* - nieodpowiednie skreślić

2. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres szkoły/placówki):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...........
5. Informacja o otrzymaniu już w 2021 r. dofinansowania doskonalenia
zawodowego: - zakres tematyczny ...................................................................................
- forma ………………............................. kwota dofinansowania …………..……..……..…zł.
6. Informacja o dołączonych załącznikach (oryginał lub poświadczona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia o podjęciu lub ukończeniu formy
doskonalenia/karty zgłoszenia na formę doskonalenia oraz dokumentu potwierdzającego
uiszczenie opłaty za formę doskonalenia – rachunek, faktura): ……………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie opłaty za formę doskonalenia w 2021 r
podpis nauczyciela

7. Dyrektor szkoły/placówki:
a) stwierdza, że wybrana forma doskonalenia zawodowego jest zgodna/nie jest zgodna*
z określonymi w szkole potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
o których mowa w § 3 ust. 1 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653),
b) stwierdza, że wniosek spełnia/nie spełnia* wymagań formalnych zgodnych
z zarządzeniem nr 11.2021 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczyciel, szkoły wyższe
i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie zarządzenia nr /11.2021 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 27 stycznia
2021 r. przyznaję/nie przyznaję* Pani/Panu* dofinansowanie opłaty za seminarium,
konferencję, wykład, warsztat,
szkolenie,
kurs*, inną formę doskonalenia

zawodowego: ........................................pod nazwą / w zakresie ………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w wysokości ...................zł (słownie: .........................................................................złotych).

* - nieodpowiednie skreślić

data

pieczęć i podpis kierownika referatu oświaty

pieczęć i podpis dyrektora szkoły / placówki

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz
/-/

