
Zarządzenie  Nr 115.2020 

Wójta Gminy Komprachcice 
z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 
 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok budżetowy 2020 
 

 
Na podstawie art. 70a ust.1, art.91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 pkt 1-2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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 i przedszkoli zarządzam,  co 

następuje: 

 

§ 1. Ustalam plan dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 

2020, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli, dla których Gmina 

Komprachcice jest organem prowadzącym.  

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 115.2020 

Wójta Gminy Komprachcice z dnia                     

29 stycznia 2020 r. 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020                      
 

1. Zgodnie z Uchwałą NR XVIII.103.2019 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 

2020 r. poz. 105) wysokość środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 

roku 2020 wynosi  46 430,00 zł. 

2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok budżetowy 2020: 

Nazwa placówki 
Kwota w zł  przeznaczona do 

dyspozycji dyrektora placówki 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego                

w Komprachcicach 

15 667,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Polskiej 

Nowej Wsi 

  5 524,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku 10 893,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie   6 650,00 

Przedszkole Publiczne w Komprachcicach   4 197,00 

Przedszkole Publiczne w Ochodzach   1 251,00 

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi   2 248,00 

RAZEM 46 430,00 

 

3. Ustala się w roku 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 

wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, w wysokości 2 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 

80% kosztów kształcenia. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w 2020 roku. 

4. Określa się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, prowadzone przez szkoły wyższe i 

placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) Nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym- studia podyplomowe; 

2) Muzyka- studia podyplomowe; 

3) Diagnoza i terapia pedagogiczna- studia podyplomowe; 

4) Pedagogika specjalna- studia II stopnia; 

5) Trener umiejętności społecznych- studia podyplomowe; 

6) Plastyka- studia podyplomowe; 

7) Technika- studia podyplomowe. 

 

 

 


