
Zarządzenie Nr OR.0050.13.2020 
Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia 27 stycznia 2020r. 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art.  

art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215) oraz § 5 i  § 6 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. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii zawodowych organizacji związkowych, zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

budżetowy 2020, z maksymalną kwotą dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie oraz dyrektorom szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Dąbrowa. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2020 roku. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 



Załącznik do zarządzenia  Nr OR.0050.13.2020 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok budżetowy 2020 
ustalony w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych  

prowadzonych przez Gminę  Dąbrowa 
 

1. Zgodnie z uchwałą budżetową gminy na 2020 rok wysokość środków przeznaczonych 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 wynosi 50.537,00 zł, co stanowi 0,8% 
odpisu planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli szkół i przedszkoli. 

2. Kwotę określoną w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie: 
a) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 
b) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
c) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego; 
d) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/przedszkola; 
e) szkoleń rad pedagogicznych; 
f) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 
g) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli; 
h) kosztów  przejazdów  oraz  zakwaterowania  i  wyżywienia  nauczycieli uczestniczących  

w różnych  formach  doskonalenia  zawodowego,  w szczególności  uzupełniających  
lub podnoszących kwalifikacje. 

3. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor 
szkoły/przedszkola biorąc pod uwagę: 
a) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania 

i podnoszenia; 
b) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli; 
c) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy. 

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele skierowani na daną formę kształcenia przez 
dyrektora szkoły/przedszkola (w odniesieniu do dyrektora skierowania udziela wójt).  

5. Ustala się maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi do opłat 
pobieranych za kształcenie przez uczelnie w roku 2020 w wysokości 2 000,00 zł, jednak 
nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia. 

6. W 2020 roku dofinansowuje się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli 
prowadzone przez uczelnie, wynikające z wniosków dyrektorów placówek oświatowych, tj. 
następujące studia podyplomowe: 

1) geografia, 
2) biologia, 
3) zarządzanie oświatą, 
4) plastyka i technika, 
5) terapia uzależnień i współuzależnionych, 



6) przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: edukacja i terapia osób 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

7) logopedia, 
8) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika), 
9) język angielski, 
10) diagnoza i terapia pedagogiczna, 
11) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej. 

7. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie 
przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 
korzystania z urlopu dziekańskiego. 

8. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela 
do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania 

9. Szczegółowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r. 
 

Nazwa placówki 
Kwota odpisu  

wg przyznanych kwot  
w budżecie na 2020r. 

PSP Chróścina 14.220,00 zł 
PSP Dąbrowa 14.240,00 zł 
PSP Narok 8.492,00 zł 

Razem szkoły podstawowe 36.952,00 zł 

PP Chróścina 3.418,00 zł 
PP Dąbrowa 4.440,00 zł 
PP Karczów 2.082,00 zł 
PP Narok 3.645,00 zł 

Razem przedszkola 13.858,00 zł 

RAZEM 50.537,00 zł 

 
 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 


