
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.37.2019 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz 
967 i 2245) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz 136) Burmistrz Zdzieszowic 
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w roku 2019:

1) Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe wynosi 90% 
kosztu na rok na osobę, w ramach posiadanych środków i zgodnie z potrzebami szkoły i placówki (dotyczy 
§ 2 pkt 1 i 2).

2) Formy doskonalenia wymienione w § 2 pkt 3 dofinansowuje się do 100%.

§2. Ustala się, że w roku 2019 dofinansowaniem objęte zostaną następujące specjalności i formy 
doskonalenia zawodowego:

1) Studia uzupełniające kwalifikacje zgodnie z nauczanym przedmiotem i przydziałem czynności.

2) Studia podyplomowe:

a) języki obce,

b) technologia informatyczna,

c) doradztwo zawodowe,

d) edukacja dla bezpieczeństwa,

e) pedagogika specjalna, resocjalizacja, psychologia i inne specjalności niezbędne w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,

f) profilaktyka,

g) inne specjalności wynikające ze specyfiki i potrzeb szkoły i placówki.

3) Seminaria, kursy, konferencje, warsztaty, szkolenia i inne dla nauczycieli i rad pedagogicznych:

a) doskonalenie przedmiotowe, wychowawcze i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
opiekuńczych i wychowawczych,

b) prawo oświatowe,

c) doskonalenie kadry kierowniczej,

d) profilaktyka,

e) inne wynikające z potrzeb szkoły i placówki.

§ 3. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§ 4. Środki na realizację zadań wynikających z planu to 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych gminy 
Zdzieszowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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