ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 22 lutego 2022r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2022 r. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Zawonia
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1762) 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), po uzyskaniu opinii organizacji związkowych,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina
Zawonia przeznacza się na:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli w zakresie:
1) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;
2) rozwiązywania konfliktów szkolnych i przeciwdziałania przemocy w szkole;
3) bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobów dostępnych w sieci;
4) motywowania uczniów do pracy;
5) realizacji podstawy programowej;
6) ewaluacji pracy nauczyciela;
7) współpracy z rodzicami.
3. Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w następujący sposób:
1) Szkoła Podstawowa w Czeszowie – 6 000 zł;
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni – 19 500 zł.
§ 2.
1. Maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą
lub zakład kształcenia nauczycieli (w przypadku studiów – czesnego) ustala się
w wysokości do 70% kwoty tej opłaty, z wyłączeniem tzw. wpisowego, nie więcej jednak
niż 900 zł za semestr dla jednego nauczyciela.
2. Łączna wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty
2 700 zł.

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
§ 3.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 zarządzenia, może być przyznane na studia
podyplomowe oraz magisterskie z zakresu:
1) surdopedagogika;
2) pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową;
3) etyka i filozofia;
4) bibliotekoznawstwo;
5) pedagogika specjalna – terapia zajęciowa;
6) fizyka;
7) pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Zawonia.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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