
ZARZĄDZENIE  Nr OR.0050.09.2022 
Burmistrza Miasta Łaskarzew 

                                                   z dnia 10 lutego 2022  roku 
 
 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem  prowadzącym jest miasto Łaskarzew 
na rok 2022 
  
                    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 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)  
w związku z wydzieleniem w budżecie środków na dofinansowanie dokształcania i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku (Uchwała nr XXXVIII/230/2021 z dnia 
28.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu miasta) jak również  po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  Burmistrz Miasta Łaskarzew zarządza, co 
następuje: 
 
                                                                         § 1. 
1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew, który stanowi załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 
2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli stanowi      80% tej 
opłaty pobieranej przez uczelnię w roku 2022, jednak nie więcej niż 2000,00 zł za semestr 
nauki. 

 
§ 2. 

Ustala się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznawane: 
1. specjalności: 
    a) języki obce, 
    b) kształcenie specjalne w tym profilaktyka, 
    c) kształcenie specjalistyczne, 
    d) terapia pedagogiczna z logopedią, 
    e) etyka 
2. formy kształcenia: 
    a) studia podyplomowe, 
    b) studia magisterskie, 
    c) studia licencjacie, 
    d) kursy kwalifikacyjne, 
    e) kursy doskonalące, 
    f) warsztaty, konferencje, seminaria, 
    g) szkolenia rad pedagogicznych. 
 
                                                                        §  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                                                                



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.09.2022 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 
z dnia 10 lutego 2022 roku 

 
 
 
 
 
    Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok zatrudnionych w 
szkołach  dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew przeznaczono kwotę 
50.600,00 ( słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy sześćset złotych)  co stanowi 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z 
podziałem : 
 

1. Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie – 25.000,00 
2. Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie – 15.000,00 
3. Publiczne  Przedszkole w Łaskarzewie – 10.600,00 
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