ZARZĄDZENIE NR 727/2022
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie planu dofinansowania w 2022 roku form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami), art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1762 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) zarządzam,
co następuje:
§ 1. Plan

dofinansowania

w 2022 r.

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Słubice określa załącznik do zarządzenia.
§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki
doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla jednego nauczyciela.
§ 3. Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie nauczycieli w formie studiów
licencjackich,

studiów

magisterskich,

studiów

podyplomowych

oraz

kursów

kwalifikacyjnych w specjalnościach związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu: języka obcego, informatyki, techniki,
doradztwa

zawodowego,

wychowania

do

życia

w rodzinie,

edukacji

przedszkolnej

i wczesnoszkolnej, etyki, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa;
2) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie:
a) pedagogiki, pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki;
b) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
c) logopedii;
d) diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii ręki;
e) bibliotekoznawstwa.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Słubice
i dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak
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Załącznik

do

zarządzenia

Burmistrza

Nr 727/2022
Słubic

z dnia 26 stycznia 2022 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach
Szkoła Podstawowa w Golicach
Szkoła Podstawowa w Kunowicach
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach
ogółem
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Plan dofinansowania
26930,00 zł
25060,00 zł
17620,00 zł
6870,00 zł
7760,00 zł
6230,00 zł
7000,00 zł
4180,00 zł
5560,00 zł
107210,00 zł
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