
ZARZĄDZENIE NR 13/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2022 rok oraz ustalenia form i  specjalności 

kształcenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.), art 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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), po zasięgnięciu 
opinii związków zawodowych i w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się w 2022 roku plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 
zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Rymanów, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach 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) dofinansowanie opłat za kształcenie (czesne) prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, dotyczące studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, 

3) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz osób 
prowadzących działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
– niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
pedagogicznej lub poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, 
wspomaganie lub sieć organizuje, 

4) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3, 

5) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez 
konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit.c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym 
zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych, 

6) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości 1 500,00 zł za jeden semestr. 

§ 4. Dofinansowaniu w 2022 roku podlegają specjalności, zgodnie z potrzebami szkoły, w zakresie: 

1) bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 

2) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

3) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz 
zespołem Aspergera, 

4) informatyki z programowaniem w szkole, 

5) etyki, 
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6) logopedii, 

7) pedagogiki korekcyjnej – terapii pedagogicznej, 

8) psychologii, 

9) psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu, 

10) kursu kwalifikacyjnego - kursu trenerskiego ZPRP kategorii A. 

§ 5. 1. O przyznaniu dofinansowania dla nauczycieli, decyduje dyrektor szkoły lub placówki, a dla 
dyrektorów Burmistrz Gminy Rymanów, w ramach środków przewidzianych w planie finansowym, o którym 
mowa w § 1. 

2. Z nauczycielem szkoły lub placówki, który otrzyma dofinansowanie opłat za kształcenie (czesne) 
prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące studiów podyplomowych 
i kursów kwalifikacyjnych, podpisuje się umowę, w której określa się sposób i termin dofinansowania formy 
dokształcania. 

3. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich. 

4. W przypadku powtarzania roku lub semestru, dofinansowanie nie przysługuje. 

5. Nauczyciel, który uzyskał dofinansowanie do kosztów kształcenia, zobowiązany jest do: 

1) przepracowania w szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Rymanów co najmniej 3 lat po 
ukończeniu studiów lub kursu kwalifikacyjnego, 

2) zwrotu kwoty dofinansowania, jeśli nie dotrzyma warunku określonego w pkt.1. 

6. Nauczyciel nie ma obowiązku zwrotu kwoty dofinansowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, jeśli: 

1) z przyczyn organizacyjnych rozwiązano z nim stosunek pracy i jednocześnie nie może być on zatrudniony 
w innej szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Rymanów, 

2) na mocy porozumienia stron przeszedł do pracy na inne stanowisko związane z oświatą w samorządzie lub 
nadzorze pedagogicznym. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/2022 

Burmistrza Gminy Rymanów 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

W uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2022 rok zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2022 roku na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów 
w kwocie 127 350,00 zł: 

L.p. Szkoła Plan wydatków 2022 rok 
1. SP KLIMKÓWKA 10 075,00 zł 
2. SP KRÓLIK POLSKI 8 351,00 zł 
3. ZSP MILCZA 10 026,00 zł 
4. ZSP POSADA GÓRNA 17 394,00 zł 
5. ZSP RYMANÓW 57 755,00 zł 
6. SP SIENIAWA 12 378,00 zł 
7. SP WRÓBLIK SZLACHECKI 11 371,00 zł 
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