
Zarządzenie  Nr 19/2023 
Wójta  Gminy  Rudziniec 

z  dnia  31  stycznia  2023  roku 
 
 
 
w sprawie:  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 
nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli  w  2023  roku 

 
 
 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3a,           
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) 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), w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i zespołów szkolno-
przedszkolnych oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych 
będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego                         
i innych instytucjach dialogu społecznego zrzeszających nauczycieli  

zarządzam,  co  następuje 

 
 

§ 1. 
1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2023,  
wynosi: 

1) do 90% opłaty za kształcenie w specjalności wymienionej w ust. 2 pkt „a” 
niniejszego zarządzenia, 

2) do 70% opłaty za kształcenia w specjalnościach wymienionych w ust. 2 pkt „b” 
do pkt „u” niniejszego zarządzenia. 
 

2. Specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie: 
a) zarządzanie oświatą, 
b) język polski, 
c) język polski jako język obcy, 
d) języki obce (w tym w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej), 
e) chemia, 
f) fizyka, 
g) etyka, 
h) wos, 



i) wychowanie do życia w rodzinie, 
j) kodowanie i programowanie 
k) bibliotekoznawstwo, 
l) logopedia, 
m) choreoterapia, 
n) muzykoterapia, 
o) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
p) dysleksja rozwojowa – praca z dzieckiem dyslektycznym, 
q) oligofrenopedagogika, 
r) praca z dzieckiem z zespołem Aspergera oraz ze spektrum autyzmu, 
s) pedagog specjalny, 
t) terapia pedagogiczna, 
u) terapia SI. 
 

3. Formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które 
dofinansowanie  jest  przyznawane: 
a) seminaria,  
b) konferencje,  
c) wykłady,  
d) warsztaty,  
e) szkolenia,  
f) studia podyplomowe, 
g) inne formy kształcenia nauczycieli. 

 
§ 2. 

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych i szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Rudziniec na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem             
do  niniejszego  zarządzenia. 

 
§ 3. 

Wykonanie zarządzenie powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych  
i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec. 

 
§ 4. 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
 

 
 

Wójt Gminy Rudziniec 
 

   Krzysztof Obrzut 
 

 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia 
Wójta Gminy Rudziniec Nr 19/2023 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
 
 
 

Plan  dofinansowania 
form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli 

zatrudnionych  w  zespołach  szkolno-przedszkolnych 
i  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez 

Gminę  Rudziniec  na  2023  rok. 
 
 
 
 
1. Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, 

warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe  obejmują  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli. 
 

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

3. Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki 
pedagogiczne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


