
Zarządzenie Nr 17/2021 

Burmistrza Władysławowa 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie: dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo na rok 2021 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 70a ust. 1 w związku z art.  91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) 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) 

Burmistrz Władysławowa zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół 

w 2021 r. dofinansowuje się: 

1) udział nauczycieli w seminariach konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, 

studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz 

inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe                

i placówki doskonalenia nauczycieli; 

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne. 

§ 2. 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, za dwa semestry lub całą formę, wynosi 3800 zł. 

§ 3. 

1. Dofinansowaniem formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 2  

obejmuje się studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe z zakresu i w specjalnościach 

związanych z: 

1) wychowaniem fizycznym, 
2) bibliotekoznawstwem, 
3) terapią pedagogiczną, 
4) fizyką, 



5) integracją sensoryczną, 
6) pedagogiem szkolnym. 

 
2. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt  1, może 

wynieść do 100% kosztów dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły i obejmuje 
następujące zagadnienia: 

1) ocenianie ucznia z opinią lub orzeczeniem, 
2) trudna klasa – jak ją opanować, wychowywać i nauczać?, 
3) tańce wychowańce, tańce integracyjne Klanza, 
4) jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem?, 
5) zaburzenia uczenia się, 
6) kursy dające uprawnienia egzaminatora, 
7) jak przygotować ucznia do nowej formuły egzaminacyjnej, 
8) kurs na realizatora programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, 
9) związane z działalnością promocyjną szkoły i metodami aktywizującymi uczniów, 
10) oceną funkcjonalną traktu ustno – twarzowego, mioterapia, 
11) inne wynikające z planu pracy szkoły. 

 
§ 4 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we 
Władysławowie. 
 
 

§ 5 
 

Traci moc zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo na rok 2020. 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Zgodnie z § 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) 

organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a 

ustawy, uwzględniając: 

1) wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4; 
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego; 
3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe; 
4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8. 
 

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie: 
1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w 
art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy; 
2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane” (§ 6 

rozporządzenia). 

Mając na uwadze powyższe podjęcie zarządzenia jest konieczne i uzasadnione. 
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