
ZARZĄDZENIE NR 23.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania, specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 70a ust. 1 - 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych 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. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015r. poz. 1973), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ustala się na 2018 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się na 2018 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Iwonicz-Zdrój w wysokości 80% opłaty za jeden semestr kształcenia, jednak nie więcej niż 1 000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/1000) za jeden semestr kształcenia.

2. W przypadku, gdy nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 kształci się na więcej niż jednym kierunku, 
dofinansowaniu podlega tylko jeden z tych kierunków.

§ 3. Ustala się na 2018 rok następujące specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie, o którym 
mowa w § 2 może być przyznane:

1. Specjalności:

a) dające kwalifikacje do nauczania przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania,

b) logopedia,

c) pedagogika specjalna,

d) programowanie,

e) wczesne nauczanie języka obcego,

f) praca z dzieckiem autystycznym,

2. Formy kształcenia, w których mogą być realizowane specjalności wymienione w pkt. 1

a) studia magisterskie uzupełniające,

b) studia wyższe zawodowe,

c) studia podyplomowe,

d) kursy kwalifikacyjne.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie może być przyznane na specjalności 
i formy inne niż wymienione w § 3 po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
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§ 5. 1. Dofinansowanie do studiów lub kursów kwalifikacyjnych może otrzymać nauczyciel, który: podnosi 
swoje kwalifikacje lub uzupełnia je zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły lub 
przedszkola, uwzględniając priorytety określone przez organ prowadzący.

2. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje nauczycielowi, który:

a) jest zatrudniony w ramach umowy na zastępstwo,

b) pracuje krócej niż 1 rok,

c) powtarza semestr lub korzysta z urlopu dziekańskiego.

§ 6. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie kształcenia, składają wniosek o przyznanie dopłaty 
do czesnego, zaopiniowany przez dyrektora (w przypadku dyrektora przez Burmistrza Gminy) do Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju w terminie do:

a) 30 listopada - na I semestr,

b) 30 kwietnia - na II semestr.

§ 7. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a) przerwania, z winy nauczyciela studiów lub kursu przed ich ukończeniem (z wyłączeniem sytuacji, w której 
kontynuowanie kształcenia nie jest możliwe z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej zaświadczeniem 
lekarskim),

b) rozwiązania stosunku pracy, na prośbę nauczyciela lub z jego winy, przed upływem 2 lat od chwili 
ukończenia kształcenia.

§ 8. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2018

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 28 marca 2018 r.

Przedszkole Gminne w Iwoniczu 2 100,00
Przedszkole Gminne w Iwoniczu-Zdroju 1 510,00
Szkoła Podstawowa w Iwoniczu 9 910,00
Szkoła Podstawowa w Lubatowej 10 460,00
Szkła Podstawowa w Lubatówce 4 590,00
Szkoła Podstawowa w Iwoniczu-Zdroju 4 960,00
Organ prowadzący 17 000,00

Razem  50 530,00
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