
                                                                                                        

 

 

                                                                                               

 

Zarządzenie Nr 14/2022 

Wójta Gminy Ostróda 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania 

oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 r. 

 

Na podstawie § 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. poz. 1653), 
Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje: 

§ 1. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół ustala się na rok budżetowy 2022 plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

 
2. Fundusz na wspieranie doskonalenia nauczycieli wynosi 0,8 % planowanych wydatków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z którego: 
 

1) 80% pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły; 
 
2) 20% pozostaje w dyspozycji organu prowadzącego. 

 
3. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczyciele składają do dyrektora 

danej szkoły lub placówki. 
 
4. Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego dyrektorzy składają do Wójta Gminy 

Ostróda. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Dofinansowanie dotyczy wszystkich form kształcenia wymienionych w § 2 pkt 3 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. poz. 1653).  

§ 3.1. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli. 

 
2. Ustala się w 2022 r. następujące specjalności kształcenia, na które przyznawane jest 

dofinansowanie: 
 

1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 
z niepełnosprawności, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub 
emocji, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacj i 
językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń 
edukacyjnych (udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), 

 
2) podniesienie jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów 

ósmoklasisty, 
 

3) wdrażanie innowacyjnych metod i form pracy, 
 

4) podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania, 
 

5) doskonalenie kompetencji w zakresie zmian legislacyjnych, 
 

6) doskonalenie umiejętności w zakresie nauczania zdalnego, 
 



                                                                                                        

 

 

                                                                                               

 

7) inne wynikające z potrzeb szkoły. 

§ 4. Dofinansowanie do indywidualnych form doskonalenia przysługuje nauczycielowi z chwilą 
rozpoczęcia określonej formy doskonalenia. 

§ 5. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w roku 2022 wynosi 2500 zł. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Ostróda 

Bogusław Fijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                        

 

 

                                                                                               

 

       Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2022 
          Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia  2022 r. 
 
 
PLAN FINANSOWY FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK, DLA 
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA OSTRÓDA 

 

Szkoła/ Placówka 

Plan finansowy na 2022 rok 
0,8% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 

80% (środki do dyspozycji 
dyrektora szkoły określone w 
budżecie danej placówki) 

20% (środki do dyspozycji 
organu prowadzącego) 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w 
Brzydowie 

9.917,00 

21.055,00 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego 
w Durągu 

8.009,00 

Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudskiego 
w Idzbarku 

7.746,00 

Szkoła Podstawowa im Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie 

8.586,00 

Szkoła Podstawowa w Szyldaku 7.767,00 

Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 7.630,00 

Zespól Szkolno-Przedszkolny w 
Pietrzwałdzie 

11.718,00 

Zespół Szkół im Mikołaja Kopernika  w 
Samborowie  

11.029,00 

Zespół Przedszkolno – Szkolny w Tyrowie  9.426,00 

Przedszkole Samorządowe w Starych 
Jabłonkach 

2.382,00 

Razem 84.210,00 21.055,00 

 



 

                       Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2022 
                         Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia  2022 r. 
 

WNIOSEK DYREKTORA O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE 

Proszę  o przyznanie dofinansowania opłaty za kształcenie w formie* 
 

1) kursu kwalifikacyjnego, 
2) studiów podyplomowych w semestrze ............... ( podać semestr ) roku akademickiego  

............ /............. 
3) innych form doskonalenia 

 
.............................................................. 

(podpis dyrektora) 
 
I DANE OSOBOWE 
 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................... 

2. Miejsce pracy   .................................................................................................................... 

3. Staż pracy        .................................................................................................................... 

4. Nauczane przedmioty .......................................................................................................... 

 

II INFORMACJE O KSZTAŁCENIU, KTÓREGO WNIOSEK DOTYCZY 
 

1. Nazwa organizatora kształcenia  
 

2. Wydział, kierunek, specjalność studiów lub 
nazwa kursu kwalifikacyjnego lub innej formy 
doskonalenia 

 

3. Czas trwania studiów/kursu 
(podać okres od do, a w przypadku organizacji 
kształcenia z podziałem na semestry – liczbę 
semestrów) 
 

 

4. Stan studiów – ukończony semestr  

5. Wysokość opłaty za*: 
1) aktualny semestr kształcenia 
2) kurs inna forma doskonalenia 
3) ………………………………….. 

 

 
1) 
2) 
3) 

6. Termin ukończenia kształcenia 
 

 
 

7. Uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej 
formy doskonalenia, na którą składany jest 
wniosek 
 

 

8. Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w I i II części wniosku 
 
 
....................................................                        ............................................................ 
          (miejscowość, data)                                             (podpis dyrektora) 

 
 
Załączniki: 

- zaświadczenie z uczelni potwierdzające udział w studiach 
- potwierdzenie wpłaty lub zaświadczenie o wysokości opłat  
 
 
 
III STANOWISKO WÓJTA GMINY OSTRÓDA 
 

1. Przyznaję dofinansowanie opłaty za kształcenie w formie: 



 

1) kursu kwalifikacyjnego w kwocie ......................... zł (słownie złotych ................................. 
...................................................................................................................................), 

2) studiów podyplomowych w semestrze .............................. (podać semestr) roku 
akademickiego ................./................. w kwocie .......................... zł (słownie złotych: ......... 
..................................................................................................................................), 

3) innej formy doskonalenia w kwocie ............................ zł ( słownie złotych ........................... 
..................................................................................................................................). 

2. Odmawiam przyznania dofinansowania opłaty za kształcenie w formie ..................................... 
...................................................................................................................................................... 
z powodu ..................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                              ................................................................. 
        (miejscowość, data)     (pieczątka i podpis Wójta) 
 
 

*zaznaczyć lub zaznaczyć i uzupełnić 


