
Zarządzenie Nr 0050.324.2022 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe, 

placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty oraz specjalności i formy kształcenia,                  

na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2022 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), w związku z § 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) i Uchwałą Nr 
207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Radłów na rok 2022 Wójt Gminy Radłów, w porozumieniu z dyrektorami szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów, zarządza co następuje: 
 

§ 1. W uchwale budżetowej gminy Radłów na 2022 r. wyodrębniono w kwocie 26.174,00 zł 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiące 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów. 
 
§ 2. Ustala się następujący podział środków, o których mowa w § 1, na wsparcie form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku: 

1) do kwoty: 7.852,00 zł na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 
2) do kwoty: 4.000,00 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie w szkołach wyższych i 

placówkach doskonalenia nauczycieli; 
3) do kwoty: 14.322,00 zł na organizację form doskonalenia, w tym w szczególności rad 

pedagogicznych, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym dla 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opłat 
za inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym koszty przygotowania 
materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przejazdów, zakwaterowania, i 
wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie zgody udzielonej przez dyrektora 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 
podnoszą kwalifikacje, wg potrzeb zaplanowanych na rok 2022. 

 
§ 3. 1. Ze środków, o których mowa w § 1, w wysokości do 1.000,00 zł, dofinansowuje się 
opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
 

§ 4. Dofinansowania nie przyznaje się: 

1) na indywidualne formy doskonalenia zawodowego bezpośrednio związane z awansem 

zawodowym nauczycieli; 



2) studiującym nauczycielom powtarzającym semestr lub rok, albo korzystającym z urlopu 

dziekańskiego; 

3) nauczycielom, podejmującym kształcenie w kierunku, który nie jest objęty działalnością 

statutową placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony; 

4) nauczycielom zatrudnionym na czas określony. 

 

§ 5. Ustala się formy kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie: 
1) studia magisterskie uzupełniające; 
2) studia podyplomowe; 
3) kursy kwalifikacyjne; 
4) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne. 
 
§ 6. Ustala się specjalności, na które będzie przyznawane dofinansowanie: 
1) pedagogika specjalna, opieka pedagogiczno-psychologiczna, przeciwdziałanie agresji i 
przemocy w szkole, profilaktyka uzależnień, praca z dzieckiem niepełnosprawnym, 
utalentowanym i sprawiającym trudności, wychowanie do życia w rodzinie, muzyka; 
2) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu, podnoszenie jakości edukacji 
matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, rozwijanie innowacyjności i eksperymentów 
pedagogicznych celem poprawy efektywności nauczania; 
3) wykorzystanie nowoczesnych form i technik dydaktycznych w edukacji, doskonalenie 
warsztatu dyrektora; 
4) zdobywanie uprawnień i kompetencji do przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty. 
 
§ 7. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok budżetowy pozostają                              

w dyspozycji dyrektorów w rozbiciu na poszczególne placówki.  

2. O wysokości dofinansowania w ramach środków, o których mowa w ust. 1 w stosunku do 

nauczyciela decyduje Dyrektor szkoły/przedszkola, a w stosunku do Dyrektora 

szkoły/przedszkola Wójt Gminy Radłów. 

 

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych oraz przedszkoli                 

na terenie Gminy Radłów. 

 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


