
                                                                                                                            

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr Or.I.0050.32.2020 

BURMISTRZA GOGOLINA 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gogolin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art.70a ust.1 w związku z art. 91d pkt 1, ustawy z dnia   

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 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 2019 r. poz. 1653) po zaopiniowaniu przez 

związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli  

i szkół zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W budżecie Gminy Gogolin na 2020 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków  

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

§ 2. Wyodrębnione w § 1 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego przeznacza  

się na następujące formy i specjalności: 

1) formy: 

a) studia wyższe i studia podyplomowe, 

b) kursy kwalifikacyjne, 

c) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i kadry kierowniczej, 

d) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

e) szkolenia rad pedagogicznych; 

2) specjalności: 

a) historia, 

b) biologia, 

c) bibliotekoznawstwo, 

d) wiedza o społeczeństwie z wychowaniem do życia w rodzinie, 

e) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 

f) edukacja dla bezpieczeństwa, 

g) technika, 

h) informatyka, 

i) kształcenie kompetencji kluczowych. 

 

§ 3. Ustala się na 2020 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości 75% ponoszonych przez 

nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 1 500 zł za semestr. 

 

 



 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji  

oraz dyrektorom szkół i placówek Gminy Gogolin. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.         

 

 

 


