
ZARZĄDZENIE  Nr 22/23 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia na 2023 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki 

oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat ponoszonych przez nauczycieli związanych 

z doskonaleniem zawodowym 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40), art. 70a ust. 1, ust. 3 i ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1762 z późn. 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), w związku 

z podjęciem Uchwały Nr LV/347/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2023 r. oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli 

i w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzeleczki Wójt Gminy 

Strzeleczki zarządza co następuje: 

§ 1.1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w roku 2023, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wynosi 

54.629,00 zł co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. 

2. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza się: 

1) na finansowaniu udziału dyrektorów i nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach 

i szkoleniach oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

2) na dofinansowanie udziału dyrektorów i nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych 

do 60% kosztu na rok na osobę w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami placówki. 

3. Podział środków finansowych, o których mowa w ust. 2 dla poszczególnych placówek oświatowych 

przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 został opracowany 

w oparciu o: 

1) wnioski dyrektorów szkół i przedszkola; 

2) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski; 

3) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 

szkolny 2022/2023. 

§ 3.1. Ustala się następujące kierunki studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, na które 

przysługuje dofinansowanie w roku 2023: 

1) geografia; 

2) chemia; 

3) pedagogika specjalna, resocjalizacja, psychologia; 

4) terapia pedagogiczna; 

5) doskonalenie przedmiotowe, wychowawcze i opiekuńcze; 

6) fizyka; 

7) doskonalenie kadry kierowniczej; 



8) edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna; 

9) edukacja i wspomaganie dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera; 

10) surdopedagogika; 

11) tyflopedagogika; 

12) inne wynikające z potrzeb placówki. 

2. Dofinansowaniem objęte są opłaty pobierane przez uczelnie, placówki i doskonalenia nauczycieli oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli. 

3. Dofinansowanie otrzymuje nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślonych w wysokości co najmniej pół 

etatu. Nauczyciel zatrudniony na czas określony może skorzystać z dofinansowania pod warunkiem pisemnego 

zapewnienia dalszego zatrudnienia przez dyrektora szkoły lub przedszkola.  

4. Dofinansowanie następuje na wniosek nauczyciela, do którego należy dołączyć: 

1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie semestru lub zaświadczenie o ukończeniu kursu; 

2) rachunek, fakturę lub dowód wpłaty – kserokopię dokumentu potwierdzającego poniesie kosztów. 

5. Nauczyciel otrzymuje zwrot poniesionych opłat za każdy zakończony semestr lub po ukończeniu danej 

formy kształcenia przelewem na rachunek bankowy. 

6. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do zwrotu 

otrzymanej kwoty dofinansowania.  

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Strzeleczki. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 15/22 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 31 stycznia 2022 roku. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

  



Załącznik  do zarządzenia nr 22/23 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 31.01.2023 r. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

Zabezpieczona kwota na 

dofinansowanie udziału 

nauczycieli w doskonaleniu 

zawodowym w roku 2023 w zł. 

Zabezpieczona kwota na 

dofinansowanie udziału 

nauczycieli w studiach  

i kursach w roku 2023 w zł. 

 

1. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Strzeleczkach 

 

7.394,00 

 

6.000,00 

 

2. 

 

Szkoła Podstawowa w Dobrej 

 

4.613,00 

 

2.000,00 

 

3. 

 

Szkoła Podstawowa w Zielinie 

 

3.817,00 

 

4.300,00 

 

4. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Komornikach 

 

4.534,00 

 

2.000,00 

 

5. 

 

Szkoła Podstawowa  

w Racławiczkach 

 

4.827,00 

 

2.000,00 

 

6. 

 

Publiczne Przedszkole z 

Oddziałem Integracyjnym  

w Strzeleczkach 

 

11.644,00 

 

1.500,00 

 

Razem 

 

36.829,00 

 

17.800,00 

 

 


