
ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Biskupa  

z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie 

z dnia 17.08.2021r. 

 

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu  

nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Biskupa  

z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie 

na nauczanie indywidualne w domu ucznia/wychowanka 

 
Podstawa prawna: 

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

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  

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

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

i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży  

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

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

 Art.91c ust. 1; art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2019r), 

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

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

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionego w państwowej lub samorządowej 

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

 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007r. 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. z 2007r. nr 201 poz. 1462). 

 
Jeżeli w zapisie występuje zwrot „ nauczanie indywidualne” – to mamy na uwadze również 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 im. Biskupa z Miry 

Świętego Mikołaja w Żukowie, 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 zwrot kosztów dojazdu nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne  

w domach uczniów w ustalonej wysokości. 

 
4. Środek właściwy do odbycia podróży służbowej określa Dyrektor. 

 

5. Na wniosek 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 kosztów za dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne w domu ucznia rozlicza się  

w cyklu miesięcznym w oparciu o otrzymaną od pracodawcy delegację (podpisana 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 pokrywaniu kosztów dojazdu nauczycieli w celu zrealizowania zajęć w domu  

ucznia/wychowanka ustala się w następujące zasady: 

 

a) przy przejazdach środkami komunikacji publicznej zwrot kosztów następuje  

w wysokości ceny biletu na trasie: placówka-dom dziecka/wychowanka –placówka 

 

b) w przypadku braku komunikacji publicznej zwrot 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 Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 

23 października 2007r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 

własnością pracodawcy tj. 0,8358 zł/km. 

 

c) ustalenie racjonalnego przebiegu trasy podlegającej zwrotowi kosztów za dojazd nauczyciela leży 

w kompetencji dyrektora placówki. 

  

d) zwrot 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 SOSW. 

 

8. Zobowiązuje się nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w domu ucznia do zapoznania  

z niniejszym zarządzeniem i ustalonymi zasadami zwrotu 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 prywatnym, motocyklem lub motorowerem) należy złożyć z datą 

wejścia zarządzenia w życie. 

 

10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik Nr 1 

        Do Zarządzenia nr 23/2021 

        Dyrektora SOSW w Żukowie  

        Z dnia 17.08.2021r. 

 

 

  

 

 

Rozliczenie zaliczki Wartość               [zł] [gr] 

Do polecenia wyjazdu służbowego  
 
Nr …………………..  z dnia ……….. 

Pobrano zaliczkę   

Koszty podróży razem   

Do wypłaty/zwrotu   

Kwituję wpłatę / wypłatę Kwituję zwrot / odbiór 

 
……..……            ……………………………. 
    (data)                                (podpis ) 

 
……..……            ……………………………. 
    (data)                      (podpis delegowanego) 

                                                 
1 użyć skrótów: 

P –pociąg ; L – samolot ; A – autobus/bus ; S F – samochód firmowy; SP – samochód prywatny ; Ł - prom   

 

Delegowany 
Imię i nazwisko : 
Stanowisko: 

Data i miejsce sporządzenia: 

Cel wyjazdu i miejsce docelowe: 

Do polecenia wyjazdu służbowego Nr ……………………………………  z dnia ………………... 

 
ROZLICZENIE KOSZTOW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ………………. 

 

WYJAZD PRZYJAZD Środek 
lokomocji1 

Diety 
(ilość) miejscowość data godz. miejscowość data godz. 

        

        

        

        

        

        

        

Koszty podróży 

Charakter wydatku Wartość        [zł] [gr] 

Koszty przejazdów udokumentowanych razem   

Ryczałt za dojazdy/Kilometrówka ……….... km   

Diety   Ilość:  …… Stawka: ………..    

Noclegi udokumentowane   

Ryczałt za nocleg   

   

Pozostałe koszty podróży na podstawie 
załączonych dowodów zakupu 

  

Liczba załączonych dowodów: RAZEM   

Słownie: 

Uwagi: 
 
 
 

Rozliczenie sprawdził i zatwierdził: 
 
……..……            ……………………………. 
    (data)                                (podpis) 

Rozliczenie sporządził: 
 
……..……            ……………………………. 
    (data)                                (podpis) 



 

 

 
Załącznik Nr 2 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 23/2021 

z dnia 17 sierpnia 2021 

……………………………………………..                ……………………………….. 
            (imię i nazwisko nauczyciela)                        (marka  i nr rejestracyjny samochodu) 

 

 
 

ROZLICZENIE DOJAZDÓW – INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REW. – WYCH., NAUCZANIE INDYWIDUALNE 
 

Rozkład dojazdów: 

Dzień tygodnia 
trasa 

 
długość 

trasy w km 

koszt biletu kom. 

pub.[zł] 

Poniedziałek    

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    

 

za miesiąc ……………………….. rok szkolny ……………………….. 
 

DATY 
 

(tygodnie rozliczeniowe) 

PLAN TYGODNIOWY 
Suma  

km 

koszt 

biletów 

PODPISY 

Pn Wt Śr Czw Pt Nauczyciel Dyrekcja 
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