
ZARZĄDZENIE NR 246 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 

wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
a także formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4) 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), zarządza się co następuje: 

1.  Ustala się  na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, stanowiący Załącznik nr 
1. 

2.  Ustala się na rok 2021 maksymalne kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenia zawodowe nauczycieli, oraz formy i specjalności kształcenia, stanowiące Załącznik nr 2. 

3.  Podziału środków zgodnie z planem dofinansowania form, o którym mowa w ust. 1 oraz określenia 
wysokości kwot na poszczególne formy i specjalności, o których mowa w ust. 2 dokonuje Komisja powołana 
odrębnym Zarządzeniem Burmistrza. 

4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 246 

Burmistrza Gminy Stęszew 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli 

Forma doskonalenia Kwota (zł) 
Szkolenia      8 700,00 zł 
Studia magisterskie, licencjat      2 095,00 zł 
Studia podyplomowe    30 230,00 zł 
Warsztaty i konferencje      6 700,00 zł 
Kursy kwalifikacyjne      8 775,00 zł 
Szkolenia Rad Pedagogicznych    57 500,00 zł 
Delegacje – studia magisterskie, licencjat, 
podyplomowe 

    1 230,00 zł 

Formy dokształcania      -  114 000,00 zł 

Delegacje -      1 230,00 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246 

Burmistrza Gminy Stęszew 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

Maksymalne kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Forma doskonalenia   %% kwoty 
Szkolenia              50 
Studia magisterskie, licencjat                    50 
Studia podyplomowe              50 
Warsztaty i konferencje              50 
Kursy kwalifikacyjne              50 
Szkolenie Rad Pedagogicznych            100 
Delegacje – studia magisterskie, licencjat, 
podyplomowe 

           100 

Formy i specjalności kształcenia : 

- szkolenia 

- studia magisterskie, licencjat 

- studia podyplomowe 

- warsztaty i konferencje 

- kursy kwalifikacyjne 

- szkolenia rad pedagogicznych
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