
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Konopiska 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 5 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), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych  Wójt Gminy Konopiska 
zarządza co następuje: 

§ 1. Ustala się na rok 2022 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konopiska stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Konopiska oraz Referatowi Oświaty i Sportu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 10/2022 

Wójta Gminy Konopiska 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

PLAN DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ  

I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KONOPISKA NA  ROK 2022 

Cel Przeznaczona  
wysokość środków w zł 

Koszty udziału nauczycieli w studiach podyplomowych, kursach 
kwalifikacyjnych,  studiach magisterskich w tym uzupełniających 

10 000,00 

Koszty szkoleń rad pedagogicznych, koszty organizacji wspomagania szkół 
oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

32 800,00 

Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach i 
warsztatach  

8 300,00 

Koszty udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w tym dyrektorów szkół i przedszkoli 

18 016,39 

Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych,  
Koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w 
formach doskonalenia zawodowego 

3 320,00 

Razem 72 436,39 

Powyższy podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, 
zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska, 
będące jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy 
z dnia  24.07.2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 
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