
Zarządzenie Nr 3/2018 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 02 stycznia 2018 roku 

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Adamów 

Na podstawie §6 ust.3 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz.430 z późn. zm.)w związku z art.70a ust.l ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189 z późn.zm) w uzgodnieniu z dyrektorami 
szkół prowadzonych przez Gminą Adamów zarządzam co następuje: 

§1 

1. Ustala się plan dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
2018r.,który stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia 

§2 

Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 
2. Kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, warsztaty doskonalące dla Rady Pedagogicznej 
3. Doradztwo metodyczne oraz inne formy doskonalenia wynikające z potrzeb edukacyjnych na 

danym terenie. 
4. Zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych. 

§3 

1. Ustala się w roku budżetowym 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 2 000 zł 
rocznie. 

2. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów , o których mowa w §2pkt.l nie może być 
większe niż 80% opłat ponoszonych przez nauczyciela, 

3. Suma dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli uzyskanych w danym roku od wszystkich pracodawców dla 
nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach nie może być wyższa niż określona w § 3 pkt 1 lub 
pkt.2 



4. Dofinansowanie do form dokształcania i doskonalenia nie przysługuje emerytowanym 
nauczycielom. 

5. Za zakwalifikowanie do form dokształcania i doskonalenia oraz za prawidłowe obliczenie 
wysokości kwoty dofinansowania dla nauczyciela odpowiada dyrektor szkoły lub placówki 
oświatowej. 

6. Zmiana form kształcenia wymaga zgody Wójta Gminy Adamów. 
§4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Adamów. 
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Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 3/18 

Wójta Gminy Adamów 

Z dnia 02 stycznia 2018 roku 

Lp. Formy kształcenia i doskonalenia Kwota Nazwa szkoły 
1 Studia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 5 000,00 Szkoła Podstawowa w Suchowoli 1 Studia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

3 920,00 Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej 
2 Kursy, warsztaty, szkolenia 8 680,00 Szkoła Podstawowa w Suchowoli 2 Kursy, warsztaty, szkolenia 

4 550,00 Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej 
3 Zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych 652,00 Szkoła Podstawowa w Suchowoli 
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