
Zarządzenie nr 34/2020
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  i ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 poz. 506), art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2215) i § 5 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 poz. 1653) zarządza się co następuje:

§ 1.
Dyrektorzy  szkół  i  przedszkola  będą  zaspokajać  potrzeby  w  zakresie  doskonalenia
zawodowego, uwzględniając:
1) wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4 rozporządzenia;
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe.

§ 2.
Decyzje  o  przyznaniu  dofinansowania  podejmują:  dyrektorzy  szkół  lub  przedszkoli  dla
nauczycieli, Wójt dla dyrektorów szkół i przedszkola.

§ 3.
1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane

przez uczelnie:
a)  studia podyplomowe do 50 % kwoty czesnego, lecz nie więcej niż 800 zł za semestr,
b) kursy kwalifikacyjne do 50 % kwoty czesnego, lecz nie więcej niż 600 zł za semestr.

2. Limity dofinansowania do czesnego za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz
zwrotu  kosztów  przejazdu  nie  dotyczą  nauczycieli  realizujących  projekty
współfinansowane  przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.  W  takich  przypadkach  obowiązują  limity  z  zapisów  umów  o
dofinansowanie.

3. Ustala się specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie na które
dofinansowanie jest przyznawane:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim:
a. Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

- Szkoła Podstawowa w Przystajni:
a. Studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo,
b. Studia podyplomowe - Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
c. Studia podyplomowe – Surdopedagogika,
d. Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą.

- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni:
a.  Studia  podyplomowe:  Integracja  sensoryczna,  Gimnastyka,  rytmika  i  taniec  w

wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przystajń

        Henryk Mach



Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Przystajń
Nr 34/2020
z dnia 30 marca 2020 roku

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

Nazwa szkoły/przedszkola § 4300 § 4307

Szkoła
Podstawowa  w
Przystajni

Działa 801
Rozdział 80146

19200,00 0
Dział 854
Rozdział 85446

2000,00 0

Szkoła
Podstawowa  w
Borze Zaj.

Działa 801
Rozdział 80146

11700,00 0

Dział 854
Rozdział 85446

960,00 0
GPP Przystajń Działa 801

Rozdział 80146
5400,00 0

Razem 39 260,00 0


