
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bestwina 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021r., 
poz. 1372 z późn. zm. ), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021r., 
poz. 1762) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz 
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U z 2019r. poz. 1653), zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1. W budżecie Gminy Bestwina wyodrębnia się środki na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe. 

§ 2. 1. Ustala się na 2022 rok kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli w wysokości do 100% opłaty za semestr  dla jednego nauczyciela. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie kontynuuje naukę na dwóch lub więcej kierunkach, może 
ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat ponoszonych za kształcenie na jednym z nich. 

§ 3. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy 
doskonalące i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i przedszkoli, 
w szczególności: 

1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia innych zajęć 
edukacyjnych i terapeutycznych; 

2) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych; 

3) pozwalające na prowadzenie zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) mające wpływ na wspieranie rozwoju dziecka (socjoterapia, pedagogika specjalna w zakresie wspomagania 
osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera). 

§ 4. Plan podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2022 został określony 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Bestwina. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Bestwina z dnia z dnia 29 marca 2021r. w sprawie  
przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bestwina 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r. 

 

   

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

mgr Artur Beniowski 
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     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2022 

                          Wójta Gminy Bestwina z dnia 10 marca 2022r.  

 

 

 

 

 

 

§ 1. 

Z kwoty 109 986,00 zł przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

zaplanowanej w budżecie gminy na 2022 r. dofinansowuje się: 

 
 

cel 
przeznaczona pula  

w PLN 

Koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 
nauczycieli 
 

30 600,00 

Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 
 

 

 

 

 

79 386,00 

 

 

 

 

 

 

Koszty  udziału 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 w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 
 
Koszty związane z podróżą służbową  nauczycieli biorących udział 
w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela. 
 
Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych. 
 

razem 109 986,00 
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