
 

Zarządzenie  Nr 0050.1.2022 

Wójta Gminy Murów z dnia  3 stycznia  2022r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku za kształcenie  nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 70 a  ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie  dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W ramach środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Murów na rok 2022 na 
dofinansowanie  doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustala się plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Murów w 2022 roku w wysokości 32.857,00 zł, zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  
 

§ 2 

Ustala się maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi do opłat 
pobieranych za kształcenie przez uczelnie, w wysokości do 1 800,00 zł, jednak nie wyższą niż 
60% kosztów kształcenia. 
 

§ 3 

1. Kwotę określoną w § 1 przeznacza się na dofinansowanie: 
1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,  

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 
2) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego, 
3) szkoleń rad pedagogicznych, 
4) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
5) opłaty na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli, 
6) koszty przejazdu nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, w szczególności uzupełniających i podnoszących kwalifikacje. 
2. Dofinansowanie danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor 

szkoły/przedszkola biorąc pod uwagę: 
1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich 

uzupełniania i podnoszenia, 
2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli, 
3) zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz polityki Gminy. 



3. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele skierowani na daną formę kształcenia 
przez dyrektora szkoły/przedszkola (w odniesieniu do dyrektora skierowania udziela 
Wójt). 

4. W 2022 roku dofinansowuje się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli 
prowadzone przez uczelnie, wynikające z wniosków dyrektorów, tj. następujące studia 
podyplomowe: 
1) technika, 
2) bibliotekarstwo, 
3) oligofrenopedagogika, 
4) fizyka, 
5) edukacja wczesnoszkolna. 

5. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nie 
przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 
korzystania z urlopu dziekańskiego. 

6. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje 
nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

§ 4 

Wypłata przyznanego dofinansowania następuje po złożeniu:  
1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez Dyrektora w przypadku nauczyciela, 

natomiast w przypadku Dyrektora wniosek zatwierdza Wójt Gminy i określa wysokość 
dofinansowania – dotyczy dofinansowania o którym mowa w § 2,  

2) faktury lub dowodu poniesionej przez nauczyciela opłaty względnie kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem,  

3) zaświadczenia o uczestnictwie lub ukończeniu formy dokształcania, której dotyczy 
wniosek. 

§ 5 

 Wykonanie Zarządzenia  powierza się Dyrektorom Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Murów. 

§ 6 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2022 r. 
 

 
 

 WÓJT 
 

/-/ Michał Golenia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  do zarządzenia Nr Or 0050. 1.2022 

Wójta Gminy Murów z dnia 3 stycznia  2022r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

 nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku 
 za kształcenie  nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach  

prowadzonych przez Gminę Murów 
 

 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 NAUCZYCIELI NA ROK BUDŻETOWY 2022 

 

L.p. Nazwa szkoły/przedszkola 
Kwota 

dofinansowania 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie 8.595,00 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach  7.944,00 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu 9.826,00 

4. Przedszkole Publiczne w Murowie  3.722,00 

5. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach  2.770,00 

 Razem: 32.857,00 

 

 

 


