
ZARZĄDZENIE NR 11.2022 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, 

na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 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) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 stanowiący 
załącznik nr 1. 

§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się w 2022 roku maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w kwocie 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) 
za jeden semestr. 

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat, o której 
mowa w § 2, dotyczy następujących form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez 
uczelnie: 

a) studia podyplomowe, 

b) studia magisterskie uzupełniające, 

c) inne formy prowadzone przez uczelnie przewidziane w planie dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2022. 

§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się, że dofinansowaniu, o którym mowa w § 2 i 3 
podlegają następujące specjalności prowadzone przez uczelnie: 

a) dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania, 

b) wczesne nauczanie języka obcego, 

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

d) logopedia, 

e) tyflopedagogika, 

f) surdopedagogika, 

g) pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, 

h) edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera, 

i) pedagogika lecznicza, 

zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę 
Iwonicz-Zdrój. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 11.2022 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 

Kwoty wnioskowane przez szkoły lub placówki  
Lp 

 
Forma doskonalenia PG Iwonicz PG  

Iwonicz-Zdrój 
SP Iwonicz SP  

Iwonicz-Zdrój 
SP 

Lubatowa 
SP 

Lubatówka 

Kwota 
dofinansowania 

1 Udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach warsztatach oraz 
innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzonych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli  

 
1 000,00 

 
800,00 

 
2 000,00 

 
1 800,00 

 
3 500,00 

 
1 000,00 

 
10 100,00 

2 Udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach warsztatach 
szkoleniach studiach podyplomowych oraz 
innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 

 
2 600,00 

 
3 800,00 

 
5 200,00 

 
2 600,00 

 
8 000,00 

 
2 500,00 

 
24 700,00 

3 Udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
prowadzonych przez inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenia 
zawodowe nauczycieli  

 
1 000,00 

 
800,00 

 
4 360,00 

 
2 200,00 

 
11 000,00 

 
5 500,00 

 
24 860,00 

 Razem 4 600,00 5 400,00 11 560,00 6 600,00 22 500,00 9 000,00 59 660,00 
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