
Zarządzenie nr 11.2021
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i
specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach

prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z   2020  r.  poz.  713),  art.  70a  ust.  1  oraz  ust.  3a  ustawy  
z  dnia  26  stycznia  1982  r.  -  Karta  Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2215)  oraz  §6
rozporządzenia  MEN 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 przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzec
Podlaski zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam  na  rok  2021  plan  dofinansowania  określonych  rodzajowo  form  doskonalenia

zawodowego nauczycieli,  obejmujący  również dyrektorów przedszkola  i  szkół  w zakresie

odrębnie ustalonych tym planem.

§ 2

1. Ustalam  na  rok  2021  maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  pobieranych  

przez  placówki  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  szkoły  wyższe  i  inne  podmioty,

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości:

1) dla  nauczycieli  zdobywających  dodatkowe  kwalifikacje  w  formie  studiów

uzupełniających  licencjackich,  magisterskich  bądź  podyplomowych  –  50%  czesnego,  

ale nie więcej niż 1500,00 zł,

2) dla  nauczycieli  kursów  kwalifikacyjnych  –  50%  wysokości  odpłatności  za  kurs,  

ale nie więcej niż 1000,00 zł,

3) dla  nauczycieli  zdobywających  dodatkowe  umiejętności  w  formie  kursów

doskonalących – 50% odpłatności za kurs, ale nie więcej niż 500,00 zł,

4) na szkolenia rad pedagogicznych 100% ponoszonych opłat.  

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2021.

3. W 2021 roku dofinansowanie  jest  przyznawane na  kształcenie  nauczycieli  na  studiach

licencjackich, magisterskich, podyplomowych na kierunkach i w specjalnościach zgodnych 

z potrzebami szkoły lub placówki związanych z:

1) uzyskiwaniem kwalifikacji do nauczania niżej wymienionych przedmiotów:



a) edukacji dla bezpieczeństwa,

b) wczesnego nauczania języka angielskiego,

c) przedmiotów przyrodniczych (chemii, fizyki, geografii),

d) matematyki,

e) umiejętności trenerskich;

2) uzyskiwaniem kwalifikacji/doskonaleniem w zakresie:

a) pedagogiki specjalnej, w tym surdopedagogiki,

b) pedagogiki terapeutycznej, resocjalizacyjnej,

c) psychologii,

d) edukacji, rehabilitacji, rewalidacji oraz terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera

oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną,

e) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

f) diagnozy, wspomagania i rozwijania uzdolnień, pracy z uczniem zdolnym,

g) zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

h) organizacji i zarządzania oświatą,

i) edukacji zdrowotnej i profilaktyki, ekologii i ochrony środowiska.

§ 3

1. W  przypadku  przewidywanego  niewykorzystania  środków  na  dofinansowanie  opłat  

za  formy  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  dyrektor  szkoły  lub  placówki  może  je

przeznaczyć na dofinansowanie wspomagania szkoły lub placówki i/lub dofinansowanie opłat

za inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły.

2.  W  przypadku  przewidywanego  niewykorzystania  środków  na  dofinansowanie  opłat  

za formy doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły lub placówki można je przeznaczyć  

na  dofinansowanie  wspomagania  szkoły  lub  placówki  i/lub  dofinansowanie  opłat  za  inne

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli  lub dyrektora  zgodnie z potrzebami szkoły  

lub placówki.

§ 4

1. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust. 3, składają

do Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski za pośrednictwem dyrektora szkoły lub przedszkola

wniosek stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Dyrektorzy szkół lub przedszkola ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa

w § 2 ust. 3, składają do Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski za pośrednictwem kierownika

referatu oświaty Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski wniosek stanowiący załącznik nr 2  

do zarządzenia.



3. Nauczyciele  ubiegający się o dofinansowanie opłat za formy doskonalenia zawodowego

nauczycieli  składają  do  Wójta  Gminy  Międzyrzec  Podlaski  za  pośrednictwem  dyrektora

szkoły lub przedszkola wniosek stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

4.  Dyrektorzy  szkół  lub  przedszkola  ubiegający  się  o  dofinansowanie  opłat  za  formy

doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  składają  do  Wójta  Gminy  Międzyrzec  Podlaski  

za  pośrednictwem  dyrektora  szkoły  lub  przedszkola  wniosek  stanowiący  załącznik  nr  4  

do zarządzenia.

5. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2021.

§ 5

Do  wniosków,  o  których  mowa  w  §  4,  należy  dołączyć  oryginał  lub  poświadczoną  

za  zgodność  z  oryginałem kopię  dokumentu,  na  podstawie  którego  można jednoznacznie

stwierdzić  podjęcie,  kontynuację  lub  ukończenie  danej  formy doskonalenia  zawodowego  

w roku 2021. 

§ 6

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  dyrektorom  szkół  i  przedszkola  prowadzonych  

przez Gminę Międzyrzec Podlaski.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi referatu oświaty Gminy 

Międzyrzec Podlaski.

§ 8

Tracą moc zarządzenia nr 35 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie  określenia  maksymalnych  kwot  przyznawanego w roku 2020 dofinansowania  

do opłat  za kształcenie nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Międzyrzec Podlaski i zarządzenia nr 36 w sprawie określenia specjalności i form kształcenia,

na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.

§ 9

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  w  szkołach  

i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski..

                                                                                           Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski

                                                                                                 Krzysztof Adamowicz
                                                                                                                (-)


