
Zarządzenie  Nr 339.2022 
Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 
 
 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  
na rok budżetowy 2022 

 
 

Na podstawie art. 70a ust.1, art.91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 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 
2022, 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 2022 
roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 339.2022 
Wójta Gminy Komprachcice z dnia                     
31 stycznia 2022 r. 
 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2022                      
 

1. Zgodnie z Uchwałą NR XLV.246.2022 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 stycznia 2022 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wysokość środków przeznaczonych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2022 wynosi  56 936,22. 

2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok budżetowy 2022: 

Nazwa placówki 

Kwota w zł  
przeznaczona do 
dyspozycji dyrektora 
placówki 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 19 224,22 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Polskiej Nowej Wsi 7 016,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku 10 335,00 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie 10 708,00 

Przedszkole Publiczne w Komprachcicach 4 810,00 

Przedszkole Publiczne w Ochodzach 1 607,00 

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi 3 236,00 

RAZEM 56 936,22 

 

3. Ustala się w roku 2022 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 2022 roku. 

4. Określa się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, prowadzone przez szkoły wyższe i 
placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) Nauczanie religii w przedszkolu- studia podyplomowe; 
2) Pedagogika specjalna z terapią pedagogiczną, w tym praca z dziećmi z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu- studia podyplomowe; 
3) Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika- 

studia podyplomowe; 
4) Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe; 
5) Integracja sensoryczna- studia podyplomowe. 

 

 


