
zarz~dze~ie Nr 0050.9.2022 
W6jta Gminy Slubice 

z dnia 27 ftycznia 2022 roku 

w 	 sprawie: ustalenia planu dorm nsowania form doskonalenia zawodowego 
I 

nauczycieli oraz ustalen·a maksymalnej kwoty dofinansowania oplat w 
2022 r. za ksztalcenie nauczycieJi, w szkolach prowadzonych przez 
Gmin-r Slubice. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Oz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 + zporZ4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegolowych celow szkolenia bran.zowdgo oraz trybu i warunkow kierowania nauczycieli 

na szkolenia branzowe (Oz. U. z 2019 r., poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkol, 

zarz~dzam, co nast-rpuje: 

§ 1 

1. 	 Przeznacza siC( srodki budzetowl na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2022 r. w wysokolsci 30 100,00 zl, stanowi~ce 0,8% planowanych 
rocznych srodkow przeznaczonycH na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. 

2. Ookonuje siC( podziaru srodkow na dofmansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w nastC(puj~cy sposob: 
1) Szkola Podstawowa w SWif.arach - 6 008,00 zl; 
2) Szkola Podstawowa im. Wlatlyslawa JagieUy w Piotrkowku - 6 233,00 zl; 
3) Szkola Podstawowa im. 0ici Swi~tego Jana Pawla II w Slubicach - 17 859,00 zI: 

3. 	 Srodki na dofinansowanie dosko : lenia zawodowego, 0 ktorych mow a wart. 70a 
ustawy - Karta N auczyciela, nauc cieli szkol dla ktorych organem prowadZ4cym jest 
Gmina Slubice przeznacza siC( na: 

1) koszty udzialu nauczycieli w se inariach, konferencjach, wykladach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowyc oraz innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzonych OdPOWiedl!·0 przez placowki doskonalenia nauczycieli, szkoly 
wyzsze oraz inne podmioty, ktorych dania statuto we obejmuj~ doskonalenie zawodowe 
nauczycieli; 
2) koszty udzialu nauczycieli w fo ach ksztalcenia nauczycieli prowadzonych przez 
szk~ly wyzsze i placowki doskonalenir nauczycieli; 
2. Srodki, 0 ktorych mowa w ust. przeznacza siC( na dofinansowanie doskonalenia 

nauczycieli w zakresie: 
1) rozwijania kompetencji kluczowych ufzniow; 
2) rozwi~wania konfliktow szkolnych i przeciwdzialania przemocy w szkole; 
3) bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobow dostC(pnych w sieci; 
4) motywowania uczniow do pracy; 
5) realizacji podstawy programowej; 
6) ewaluacji pracy nauczyciela; 
7) wspolpracy z rodzicami; 



8) przeciwdzialania uzalemieniom; 
9) stosowania narzydzi TIK w nauczycieli; 
10) wsparcia psychologicznego nauczycieli. 

§ 2 

Ustala siy maksymaln<l kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie nauczycieli pobierane 
przez podmioty, 0 kt6rych mowa w art. 70a Ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela 
w wysokosci 30 100,00 zl w roku budZetowym. 

§ 3 

Wykonanie zarZ4dzenia powierza siy dyrektorom Szk61 Podstawowych prowadzonych 
przez Ominy Slubice. 

§ 4 

Zarz<ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 


