
Zarządzenie nr OR.I.0050.4.2020
Wójta Gminy Pokój 

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pokój, ustalenia

form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku, za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokój

Na podstawie  art.  70a  ust.  3  i  ust.  3a  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 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 porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Pokój, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, zarządzam
się co następuje:

§1

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości
określonej w uchwale w sprawie budżetu Gminy Pokój na rok 2020, ustalony wg podziału:

Nazwa szkoły Kwota w zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju 14 413,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu 8 677,00

§ 2

Ustala  się  następujące  formy  i  specjalności  kształcenia,  na  które  może  być  przyznane
dofinansowanie:

1. Formy kształcenia:
1) studia wyższe,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
4) szkolenia,
5) warsztaty przedmiotowe,
6) warsztaty metodyczne,
7) seminaria,
8) wykłady,
9) konferencje.

2. Specjalności kształcenia:
1) język angielski,
2) język niemiecki,
3) wychowanie do życia w rodzinie,
4) doradztwo zawodowe,
5) pedagogika specjalna,
6) wos,
7) historia,
8) biologia,
9) geografia,



10) plastyka,
11) muzyka,
12) informatyka,
13) technika,
14) fizyka,
15) chemia.

§ 3

Ustala się:

1) maksymalną roczną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez
podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta  Nauczyciela,,  w wysokości  do 80  % kwoty  tej  opłaty,  ale  nie  więcej  niż
3.000,00 zł, dla jednego nauczyciela,

2) dofinansowanie  innych  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  jak:  kursy,
szkolenia, warsztaty przedmiotowe, metodyczne, seminaria, wykłady, konferencje –
do 100% kosztów opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a
ust.  3a  pkt  1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  Karta  Nauczyciela,  w  miarę
posiadanych środków.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Pokój
/-/

Barbara Zając


