
 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 

Wójta Gminy Lelów 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkole i przedszkolach na 2021 r. dla których organem prowadzącym jest Gmina Lelów,  
ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  
z 2020 poz.713 z późn. zm.) oraz 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 2019r. poz.1653 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu  z dyrektorami  placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Lelów zarządzam co następuje: 

§ 1.1. Przyjmuje się na rok 2021 plan dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli, 
uwzględniając wnioski dyrektora placówki oświatowej. 

2. Fundusz na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 0,8% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 17 400 zł . 

§ 2.1. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021  
w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą:  

Lp. Nazwa placówki oświatowej Wysokość środków finansowych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli 

1.  Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie  17 400,00 

2. Przedszkole w Nakle  

 
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w roku 2021 opłat pobieranych przez podmioty, 
o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
w wysokości 2 000,00 zł dla jednego nauczyciela 

§ 3.1. Ustala się następujące specjalności kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie: 
1) doradztwo zawodowe; 

2) przedsiębiorczość; 

3) chemia; 

4) plastyka; 

5) surdopedagogika; 

6) tyflopedagogika; 

7) praca z dzieckiem z autyzmem lub zespołem Aspergera; 

8) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

2. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które przyznaje się dofinansowanie: 

1) studia magisterskie; 

2) studia II stopnia; 

3) studia podyplomowe; 

4) kursy kwalifikacyjne. 

 
§ 4.1. W porozumieniu z dyrektorami placówek ustalono plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lelów w 2021 roku, ze środków 
o których mowa w § 2.1 wyodrębnionych w budżecie Gminy Lelów na rok 2021, przeznacza się na: 



1) 60% - dofinansowanie zadań, o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela: 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) 25% - dofinansowanie zadań, o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela: koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 

prowadzonych przez  szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, 

3) 15% - dofinansowanie zadań, o których mowa w art.70a ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela: wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli, prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne, 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki oświatowej może dokonać przesunięć 
środków.  

§ 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela podejmuje dyrektor placówki na wniosek 
nauczyciela, w przypadku dyrektora placówki Wójt Gminy Lelów. 

§ 6. Za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły. 

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów placówek oświatowych  do zapoznania nauczycieli z treścią 
niniejszego zarządzenia. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                        Wójt Gminy Lelów 

                                                                          Krzysztof Molenda 


