
 Zarządzenie nr 8/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 15 stycznia 2021 roku. 

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez

gminę Staszów w 2021 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2020r., poz.713  ze zm.1) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta  Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215  ze zm.2), § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z  dnia  23  sierpnia  2019  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) zarządzam co następuje:

§  1.  
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach   
i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Staszów, wyodrębnione w budżecie Miasta i Gminy
Staszów na rok budżetowy 2021 w wysokości stanowiącej 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela przeznacza się na:

1) dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły 
wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia 
podyplomowe i kursy kwalifikacyjne; 
2) organizację form doskonalenia zawodowego między innymi udziału nauczycieli w szkoleniach, 
wykładach, warsztatach, seminariach, konferencjach. 
3) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli,
4) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których 
mowa wyżej, w miarę posiadanych środków.

§  2.  
1.Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy 
doskonalące i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i przedszkoli,     
a szczególnie dające kwalifikacje w zakresie: 
1) kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia innych zajęć 
edukacyjnych i terapeutycznych; 
2) pedagogiki specjalnej w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów; 
3) prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
4) pogłębiania wiedzy merytorycznej i doskonalącej umiejętności dydaktyczne, wychowawcze        
i opiekuńcze; 
5) zdobywania dodatkowych umiejętności pozwalających na przygotowywanie projektów 
edukacyjnych w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

§  3.  
1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się maksymalną kwotę dofinansowania 
opłaty za kształcenie nauczycieli na rok 2021, pobieranej przez podmioty, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1 w wysokości do 70% tej opłaty za semestr nauki dla jednego nauczyciela. Wysokość 



jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych szkoły, przedszkola i określonych 
priorytetów.
2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki 
wynikające z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  mogą być 
dofinansowane  w 100%.

§  4.  
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta i Gminy w Staszowie

§  5.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć

1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,
2) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.
    Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 4.


