
ZARZĄDZENIE NR 40/VIII/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansownie jest przyznawane w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zmianami) 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) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, stanowiący 
załącznik do zarządzenia.    

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok dzieli się w następujący 
sposób: 

1) 90% środków na opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 
w art. 70a ust. 3a pkt. 1, 2 ustawy Karta Nauczyciela; 

2) 10% środków na zakup szkoleń dla kadry kierowniczej przedszkoli i szkół,  realizowanych przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat dla nauczycieli biorących udział: 

1) w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli - 
w wysokości 100% poniesionych opłat; 

2) w studiach podyplomowych, w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli - w wysokości do 80% poniesionych opłat, nie więcej niż 1500,00zł za 
semestr. 

§ 4. Ustala się następujące formy, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku: 

1) konferencje; 

2) warsztaty; 

3) szkolenia; 

3) studia podyplomowe; 

4) inne formy doskonalenia zawodowego prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

§ 5. Ustala się następujące specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku: 

1) w zakresie profilaktyki uzależnień i walki z przemocą; 

2) w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz 
wdrażania podstawy programowej; 

3) w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, matematycznych, przyrodniczych, językowych, 
informatycznych i cyfrowych uczniów; 

4) w zakresie rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości uczniów; 

5) w zakresie podnoszenia jakości pracy jednostki oraz wzmocnienia wychowawczej funkcji szkoły; 
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6) w zakresie specjalności pozwalających na realizację kierunków polityki oświatowej państwa; 

7) w zakresie nadającym uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej, pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, specjalnych wymagań edukacyjnych. 

§ 6. 1. Dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje dyrektor biorąc pod uwagę 
potrzeby jednostki w zakresie doskonalenia zawodowego oraz wnioski nauczycieli na 2020 rok.  

2. Warunki dofinansowania studiów podyplomowych oraz form kształcenia prowadzonych przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem 
i nauczycielem. 

3. Dofinansowania szkoleń dla kadry kierowniczej, w ramach środków, o których mowa w § 2 
pkt. 2 dokonuje Burmistrz. 

§ 7. 1. Dofinansowanie w sytuacji, o której mowa w § 3 pkt. 2, nie przysługuje nauczycielowi w przypadku 
powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego. 

2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia lub kształcenia, 
zobowiązuje nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania w terminie ustalonym z dyrektorem. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do zarządzenia Nr 40/VIII/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. 

(uwzględniający: wnioski dyrektorów, wyniki egzaminów ósmoklasistów, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020). 

Forma dokształcania 

Nazwa jednostki konferencje warsztaty szkolenia 
studia 

podypolmowe inne formy 
ZSP nr 1 w Pleszewie 0 3 6 1 0 
ZSP nr 2 w Pleszewie 2 1 3 2 8 
ZSP nr 3 w Pleszewie 2 16 19 0 5 
ZSP w Kowalewie  3 2 4 0 6 
ZSP w Taczanowie Drugim 0 2 8 0 2 
ZSP w Lenartowicach 2 2 6 0 0 
PP nr 1 "Bajka" w Pleszewie 0 10 4 0 3 
PP nr 2 "Miś Uszatek" w Pleszewie  0 12 4 0 1 
PP nr 3 "Słoneczne" w Pleszewie 0 5 4 0 2 
      
 9 53 58 3 27 
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