
Zarządzenie Nr 16.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) 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) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się na rok 2020 maksymalną 
kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, oraz 
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Sieroszewice w wysokości 1.200,00 zł  za semestr.  
 

2. Kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 1 nie może przekraczać wysokości opłaty pobieranej 
przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
 

 § 2. Ustala się następujące formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:  
1) studia wyższe pierwszego stopnia; 

2) studia wyższe drugiego stopnia;  

3) jednolite studia magisterskie;  

4) studia podyplomowe nadające dodatkowe kwalifikacje;  

5) kursy kwalifikacyjne nadające dodatkowe kwalifikacje.  
 

§ 3. Ustala się następujące specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:  
1) Bibliotekoznawstwo; 
2) Biologia; 
3) Chemia; 
4) Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; 
5) Fizyka; 
6) Geografia; 
7) Historia; 
8) Logopedia; 
9) Oligofrenopedagogika; 
10) Pedagogika; 
11) Wiedza o społeczeństwie; 
12) Wychowanie do życia w rodzinie; 
13) Inne zgodnie z potrzebami szkoły. 
 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 
             Wójt Gminy 

 

  (-) Anatol Piaskowski 

 



Uzasadnienie  
do zarządzenia Nr 16.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 
 
 Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.136) organ prowadzący,  
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) wykonywanie budżetu należy do zadań 
wójta gminy. 
W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.  

 

 
             Wójt Gminy 

 

  (-) Anatol Piaskowski 

 


