
 

Zarządzenie  NR 1 / 2020 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad dofinansowania zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie 

indywidualne oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu                      

ucznia/wychowanka na okres II semestru roku szkolnego 2019/20 

      podstawa prawna: 

 § 2 - § 5 i § 7 – 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.                                 

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci                               

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży                                        

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim  (D.U. z 2013 r., poz.529)  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

 art. 91c ust. 1 ; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r.  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 r., poz. 167) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz.U.2007.201.1462)  

 
Jeżeli w zapisie występuje określenie „nauczanie indywidualne”- należy przez to rozumie 
również indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

       Zarządza się, co następuje: 

1. Nauczaniem indywidualnym oraz indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim obejmuje się 
uczniów/wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Prowadzone jest przez jednego lub 
kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor placówki powierza ich prowadzenie. 

2. Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, dyrektor wydaje 
pisemne polecenie wyjazdu służbowego (jednorazowo na okres semestru szkolnego), w celu 
realizacji tej czynności poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę lub w akcie 
mianowania. 

3. Dyrektor zapewnia dofinansowanie zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli realizujących nauczanie 
indywidulne w domach uczniów w ustalonej wysokości.  

4. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa dyrektor.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2013
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.093.0000917,ustawa-kodeks-pracy.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/330141,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sluzbowej.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/330141,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sluzbowej.html
http://www.infor.pl/akt-prawny/330141,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sluzbowej.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2013.024.0000167,rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-naleznosci-przyslugujacych-pracownikowi-zatrudnionemu-w-panstwowej-lub-samorzadowej-jednostce-sfery-budzetowej-z-tytulu-podrozy-sluzbowej.html


5. Na wniosek nauczyciela dyrektor może wyrazić zgodę na przejazd środkami prywatnymi (np. 
samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem), przy czym nie jest to jego obowiązek. 
Dyrektor może nakazać nauczycielowi, aby skorzystał on ze środków komunikacji publicznej 
(szczególnie gdy istnieje taka możliwość). 

6. Zwrot dofinansowania kosztów za dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne w domu ucznia 
rozlicza się w cyklu miesięcznym w oparciu o otrzymaną od pracodawcy delegację (podpisaną 
każdorazowo przez rodzica wraz z datą zrealizowanych zajęć) i wymaga  pisemnego 
potwierdzenia dyrektora/wicedyrektora placówki o liczbie odbytych zajęć (zgodnie z 
opracowanym arkuszem rozliczeń wyjazdów – załącznik nr 1). 

7. Przy dofinansowaniu kosztów dojazdu nauczycieli w celu zrealizowania zajęć w domu 
ucznia/wychowanka ustala się następujące zasady: 

a) Przy przejazdach środkami komunikacji publicznej zwrot następuje w wysokości kosztu 
biletu na trasie: placówka - dom dziecka/wychowanka - placówka 

b) W przypadku braku komunikacji publicznej zwrot dofinansowania kosztów następuje w 
wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden 
kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż 
określona w odrębnych przepisach (w roku 2020 od lutego do końca czerwca zostaje 
ustalona przez dyrektora jako 0,50 gr/km). 

c) Ustalenie racjonalnego przebiegu trasy podlegającej zwrotowi kosztów za dojazd 
nauczyciela leży w kompetencji dyrektora placówki  

d) Zwrot dofinansowania kosztów za dojazdy nauczyciela nie obowiązuje w sytuacji, kiedy 
miejsce zamieszkania nauczyciela znajduje się w tej samej miejscowości,  w której ma 
być realizowane nauczanie indywidualne lub gdy leży na trasie, którą nauczyciel 
pokonywałby w celu przybycia z miejsca zamieszkania do pracy w placówce SOSW.   

8. Zobowiązuje się nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w domu ucznia do zapoznania 
z niniejszym zarządzeniem i ustalonymi zasadami dofinansowania kosztów dojazdu na nauczanie 
indywidualne w domu ucznia/ wychowanka.      

9.  Wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora placówki na wyrażenie zgody na przejazd 
środkami prywatnymi, (np. samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem) należy 
złożyć z datą wejścia zarządzenia w życie. 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r. z mocą obowiązywania na okres 
II semestru roku szkolnego 2019/20 tj. od 1 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.   

 

 

 

 

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

                                                                                                                         podpis dyrektora 

 

Żukowo, 07.01.2020r. 


