
Zarządzenie Nr  10/2021 

Wójta Gminy Lichnowy 

Z dnia 01.02.2021 r. 

 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które będzie przyznawane 

dofinansowanie w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lichnowy w 2021 r. 

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.), art.70a ust.3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2215) w związku 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) w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy Lichnowy zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. W budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. przeznacza się kwotę 36.902 zł na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lichnowy.  

2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

prowadzonych przez gminę Lichnowy wg poniższego zestawienia:  

1) Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie – 6.934 zł, 

2) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach – 14.164 zł, 

3) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim – 15.804 zł.  

 

§ 2. 

1. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół: 

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych 

dających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych 

zajęć, 

2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 

formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

3) organizacja oraz udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach szkoleniowych 

dla dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych. 

 

§ 3. 



1. Określa się na 2020 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, 

pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, o których mowa w §  2 pkt 

1) w wysokości do 1500 zł za każdy semestr nauki, nie więcej jednak niż 50% poniesionych 

kosztów. 

2. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w  § 2 pkt 2 i pkt 3), są 

dofinansowane w wysokości do 100% kosztów , w ramach przyznanych środków.   

 

§ 4. 

W 2021 r. dofinansowuje się następujące formy i specjalności kształcenia nauczycieli: 

1) specjalności ( studia, kursy kwalifikacyjne): 

a) oligofrenopedagogika, 

b) tyflopedagogika, 

c) bibliotekoznawstwo, 

d) język angielski, 

e) informatyka, 

f) doradztwo zawodowe, 

g) wiedza o społeczeństwie, 

h) historia, 

i) technika, 

j) geografia, 

k) filologia angielska, 

2) tematyka szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, seminariów, wykładów i innych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. : 

a)   organizacja pracy szkoły, 

b) innowacyjne metody nauczania, 

c) neurodydaktyka, 

d) technologie informacyjno- komunikacyjne, 

e) aktywizujące metody nauczania, 

f) współpraca z rodzicami, 

g) praca metodą projektów, 

h) wykorzystywanie technologii informacyjnej w realizowaniu zadań związanych z 

planowaniem pracy nauczycieli, 

i) diagnoza stylu uczenia się, 

j) kształcenie na odległość, 

k) technologia informatyczna, 

l) zmiany w prawie oświatowym, 

m) pedagog w nowej rzeczywistości, 

n) skutki psychologiczne nauki zdalnej, 

o) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

p) terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza-terapia-masaż, 

q) budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu, 

r)  metody pracy w przedszkolu, „Być liderem w grupie przedszkolnej”, 

s) skuteczne metody motywowania dzieci, 

t) „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, 

u) skuteczne metody motywowania dzieci, 

v) sztuka konstruowania inspirujących zajęć, 



w) rola i zadania opiekuna stażu, 

x) tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie.  

3) formy kształcenia: 

a) studia wyższe i podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne dające dodatkowe kwalifikacje lub 

umożliwiające nauczanie drugiego przedmiotu, 

b) kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, wykłady, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli 

i dyrektorów, 

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

d) szkolenia rad pedagogicznych. 

 

§ 5. 

1. Dofinansowanie kształcenia, o którym mowa w § 2 pkt 1) niniejszego zarządzenia przysługuje 

nauczycielowi pełnozatrudnionemu i niepełnozatrudnionemu, jeżeli wymiar zatrudnienia 

wynosi co najmniej 0,5 etatu, który ponadto: 

a) nie jest zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo, 

b) pracuje w szkole dłużej niż rok, 

c) nie powtarza semestru lub nie korzysta z urlopu dziekańskiego, 

d) nie przebywa na urlopie zdrowotnym.  

2. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest gmina 

Lichnowy, mogą ubiegać się o dofinansowanie opłaty za kształcenie na studiach 

podyplomowych, wyższych, czy kursach kwalifikacyjnych tylko w jednej placówce. 

 

§ 6. 

Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje na wniosek 

nauczyciela dyrektor szkoły. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora 

szkoły, decyzję podejmuje na wniosek dyrektora  Wójt Gminy Lichnowy.  

 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.  

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 


