
ZARZĄDZENIE NR 1235/2022 
BURMISTRZA NIDZICY 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia na 2022 r. 

Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r, 
poz. 1762) 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) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Zapewnione w budżecie Gminy Nidzica na rok 2022 środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 
124.161,00 zł., dzieli się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nidzica, przeznacza się na: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio 
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 i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne. 

§ 3. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie: 

1) Specjalności: 

a) terapia pedagogiczna, w tym terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera, pedagogika specjalna 
i opiekuńczo- wychowawcza, pomoc psychologiczno- pedagogiczna, praca z dzieckiem 
niepełnosprawnym, utalentowanym i sprawiającym trudności, motywowanie uczniów do pracy, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, działania wychowawcze szkoły, techniki multimedialne 
i informacyjne, wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość, bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

b) doskonalenie z zakresu chemii, techniki, plastyki, języka angielskiego dla nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie, 
włączanie zasad neurodydaktyki do procesu nauczania, realizacja podstawy programowej, doradztwo 
zawodowe, 

c) podnoszenie jakości edukacji matematycznej i humanistycznej, kształcenie kompetencji kluczowych, 
zapewnienie wsparcia z zakresu , planowania i realizowania działań wynikających z analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych i z wniosków z nadzoru w celu wykorzystania ich do podniesienia jakości 
kształcenia, doradztwo metodyczne, 

d) kształtowanie postaw patriotycznych uczniów- wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych, rytmika i taniec, kształcenie rozwijające samodzielność, 
kreatywność, innowacyjność, logiczne myślenie, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży, 

e) stosowanie prawa oświatowego, nadzór pedagogiczny, prowadzenie dokumentacji szkolnej. 
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2) formy kształcenia: 

a) studia magisterskie, uzupełniające, magisterskie, licencjackie, 

b) studia podyplomowe, 

c) kursy kwalifikacyjne, 

d) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne. 

§ 4. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za formy kształcenia, o których 
mowa w § 3 pkt 2 lit. a, b i c zarządzenia do wysokości 60 % opłaty ponoszonej przez nauczyciela za semestr 
lecz nie wyższej niż 3.000 zł. w ciągu roku kalendarzowego. 

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za formy kształcenia, o których mowa 
w § 3 pkt 2 lit. d zarządzenia do wysokości 100 % opłaty ponoszonej przez nauczyciela. 

§ 5. Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
dyrektorzy szkół składają do organu prowadzącego do dnia 31 stycznia 2023 r. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i dyrektorom 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Nidzicy 
 
 

Jacek Kosmala 
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Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 1235/2022 

Burmistrza Nidzicy 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzica w 2022 r. 

 

Placówka 

Kształcenie na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia, 

jednolitych studiach magisterskich, 

studiach podyplomowych (§ 4300) 

 

Koszty związane z 

podróżą służbową 

(§ 4410) 

Udział w seminariach, 

konferencjach, wykładach, 

warsztatach, szkoleniach oraz 

innych formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (§ 4700) 

 

Razem 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika w Nidzicy 

 

2.000,00 
500,00 16.000,00 

 

18.500,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w 

Nidzicy 
4.000,00 500,00 12.720,75 

 

17.220,75 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka  

w Nidzicy 
4.600,00 500,00 10.000,00 

 

15.100,00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Napiwodzie 

 

2.400,00 

 

400,00 7.500,00 
 

10.300,00 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Mikołajczyka w Rączkach 
1.500,00 400,00 6.500,00 

 

8.400,00 

Szkoła Podstawowa im. prof. Romana 

Kobendzy w Łynie 
1.500,00 400,00 6.500,00 

 

8.400,00 

Przedszkole Nr 2 1.440,00 300,00 5.820,00 7.560,00 

Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW 1.260,00 300,00 6.080,00 7.640,00 

Razem 75% (pula zwiększająca plany finansowe 

szkół i przedszkoli) 
18.700,00 3.300,00 71.120,75 93.120,75 

Razem 25% (pula pozostająca do dyspozycji 

organu prowadzącego) 
0,0 0,0 31.040,25 31.040,25 

Łącznie 100% 18.700,00 3.300.00 102.161,00 124.161,00 
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