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

 

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

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

(adres zamieszkania)  

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

 

Szanowny Pan  

......................................................... 
(imię i nazwisko dyrektora)  

Dyrektor  

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

(nazwa placówki oświatowej-przedszkole, 

szkoła podstawowa, gimnazjum)  

 

w ..................................................... 
 

Wniosek nauczyciela o przyznanie dofinansowania na indywidualne doskonalenie 

zawodowe  

I. Dane osobowe wnioskodawcy  

1. Imię i nazwisko  .......................................................................................................................  

 

2. Adres zamieszkania  ................................................................................................................  

 

3. Wykształcenie (poziom wykształcenia, tytuł, ukończona szkoła/uczelnia, kierunek studiów  

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

a) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne:  

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

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

4. Miejsce zatrudnienia  ...............................................................................................................   

5. Wymiar zatrudnienia  ...............................................................................................................   

6. Stanowisko  

a) nauczany przedmiot główny (wymiar godzin)  ........................................................................  

b) nauczany przedmiot/y dodatkowy (wymiar godzin)  ...............................................................  

 

 



7. Staż pracy na stanowisku nauczyciela  ....................................................................................   

a) w tym na terenie Gminy Sułkowice  ........................................................................................   

8. Stopień awansu zawodowego  ..................................................................................................  

 

9. Informacja o ocenie pracy/ocenie dorobku zawodowego (daty uzyskania):  

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

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

10. Czy wcześniej przyznano Panu/i dofinansowanie ze środków budżetowych Gminy Sułkowice 

(rok/lata, kwota)   ..........................................................................................................................   

II. Informacje o podjętej formie kształcenia  

1. Nazwa szkoły wyższej   ...........................................................................................................  

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

2. Siedziba szkoły, adres ..............................................................................................................   

3. Wydział   ...................................................................................................................................   

 

4. Kierunek  ..................................................................................................................................   

 

5. Specjalność  ..............................................................................................................................  

 

6. Rodzaj studiów   .......................................................................................................................  
(licencjackie, magisterskie, podyplomowe)  

 

7. Czas trwania studiów, liczba semestrów  .................................................................................   

8. Termin rozpoczęcia/ zakończenia   .................................................................................   

9. Aktualnie realizowany semestr    

10. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu   .................................................................................   

11. Wysokość opłat za semestr będący przedmiotem wniosku  ..................................................  

12. Oświadczam, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy na mój wniosek, w ciągu trzech lat 

od chwili ukończenia dofinansowanej formy lub w przypadku rozwiązania stosunku pracy  

z mojej winy, zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.  

Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość powyższych danych.  

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

(podpis nauczyciela)  



III. Opinia dyrektora w sprawie przyznania dofinansowania  

(w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie podjętego przez nauczyciela rodzaju i kierunku 

studiów, określić możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem).  

  .......................................................  
(podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Potwierdzenie ukończenia I semestru.  

2. Potwierdzenie wniesienia opłaty semestralnej za semestr, którego dotyczy wniosek.  

 



Klauzula informacyjna dla osób, których dane przetwarzane są w ramach czynności związanych  

z dofinansowaniem indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Treść klauzuli 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO - informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza 

Gminy Sułkowice; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440,  

tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – to jest w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - 

dofinansowaniem indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w celach archiwalnych. 

W przypadku danych innych niż niezbędne do realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – t.j. 

zgody. 

 

4) dane będą przekazywane odbiorcom  upoważnionym na podstawie przepisów prawa w tym bankom; 

5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do 

momentu odwołania zgody; 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Prawo to może zostać ograniczone na podstawie 

przepisów; 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) nie podanie niezbędnych danych będzie skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 

 

 


