
ZARZĄDZENIE 0050. 6 .2023 

WÓJTA GMINY ZAŁUSKI 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opiat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkotach prowadzonych przez gminę  Załuski 

Na podstawie  art.  30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.),  art.  70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1762 z poźn. zm.) 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. z 2019 r. 
poz. 1653) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ilekroć  w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) nauczycielu — należy przez to rozumieć  wychowawcę  i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego 
w jednostce, o której mowa w pkt 2; 

2) szkole — należy przez to rozumieć  jednostkę, o której mowa w  art.  2 pkt  ii  2, ustawy z 14 grudnia 2016 r. 
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) prowadzoną  przez gminę  Załuski; 

3) kursie kwalifikacyjnym — należy przez to rozumieć  kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego 
przedmiotu, prowadzonych zajęć  lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045). 
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1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w  art.  70a 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie gminy Załuski na rok 2023, dzieli się  
w następujący sposób: 

1) 50% - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoty wyższe, instytuty naukowo-
badawcze, placówki doskonalenia nauczycieli oraz irme podmioty, których zadania statutowe obejmują  
doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne; 

2) 50% - na: 

a) organizację  form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów, 
seminariów i konferencji dla nauczycieli, 

b) dofinansowanie opiat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli, 

c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. 

3) Wyodrębnione w budżecie Gminy Załuski na rok 2023 środki na dofinasowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli dzieli się  na poszczególne szkoty w wysokości 0,8% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w danej szkole. 



2. W przypadku braku potrzeby planowania przez szkolę  środków na cele określone w ust. 1 pkt 1, istnieje 
możliwość  przesunięcia środków z tej części dofinansowania na cele ujęte w ust. 1 pkt 2 i zaplanowania 
nowych form doskonalenia zawodowego. 

3. Decyzje o przesunięciu środków, o których mowa w ust. 2, podejmuje dyrektor szkoty w porozumieniu 
z radą  pedagogiczną  szkoty. 

3  

Środki, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2, przeznacza się  na organizację  różnych form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów: 

1) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach; 

2) rozwiązywanie problemów związanych z profilaktyką  uzależnień  i przemocy; 

3) podnoszenie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego oraz języka angielskiego; 

4) podnoszenie kompetencji z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego; 

5) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych ze szczególnym uwzględnieniem nauczania 
komputerowego w klasach I-III oraz bezpieczeństwem danych w sieci; 

6) rozwijanie kreatywności oraz innowacyjnych i nowatorskich metod i form pracy; 

7) edukacja matematyczna; 

8) edukacja przyrodnicza; 

9) edukacja informatyczna; 

10) edukacja obywatelska; 

11) edukacja ekologiczna; 

12) edukacja w zakresie bezpieczeństwa; 

13) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów; 

14) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów; 

15) rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych; 

16) bhp i pierwsza pomoc; 

17) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce szkolnej i przedszkolnej; 

18) rozwijanie kompetencji wychowawczych; 

19) muzykoterapia; 

20) rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkól podstawowych; 

21) efektywne zarządzanie szkolą, w tym z uwzględnieniem współpracy z innymi organami; 

22) nadzór pedagogiczny w szkole 

23) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi zmianami w systemie 
oświaty; 

24) wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkotach podstawowych; 

25) emisja głosu w zawodzie nauczyciela; 

26) awans zawodowy nauczyciela; 

27) dokształcanie związane z obsługą  dziennika elektronicznego oraz platform związanych z nauczaniem 
zdalnym. 
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1. Ustala się  na rok 2023 maksymalną  kwotę  dofinansowania opiaty za kształcenie nauczycieli pobieranej 
przez podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 w wysokości do 50% kwoty tej opiaty, ale nie więcej niż  
2500,00 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) dla jednego nauczyciela. 

2.0 dofinasowanie mogą  ubiegać  się  nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę  
Załuski. 

§ 5  
1. Dofinansowaniem obejmuje się  opiaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie 

i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkól związanych uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

1) pedagogiki specjalnej i kształcenia uczniów z niepełnosprawnością; 
2) terapii pedagogicznej; 

3) etyki; 

4) integracji sensorycznej; 

5) oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki; 

6) gimnastyki korekcyjnej; 

7) terapii ręki; 

8) chemii, fizyki i matematyki; 

9) doradztwa zawodowego; 

10) zajęć  korekcyjno kompensacyjnych. 

2. Studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne w specjalnościach innych, niż  wymienione 
w ust. 1 można dofinansować  na uzasadniony wniosek dyrektora szkoty. Decyzję  w tej sprawie podejmuje 
Wójt Gminy Załuski. 

§6 

1. Decyzję  w sprawie przyznania dofinasowania doskonalenia zawodowego dla nauczyciela podejmuje 
dyrektor. 

2. Decyzję  w sprawie przyznania dofmasowania doskonalenia zawodowego dla dyrektora podejmuje Wójt 
Gminy Załuski. 

§ 7  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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