
 
Zarządzenie nr 310.2017 

Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
 
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komprachcice oraz 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2017 

 

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 

marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 

szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 

szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz.430 ze zm.), 

zarządza się co  następuje: 

§ 1 

1.Ustala się na rok 2017 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Komprachcice, jak w 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenia pobieraną przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 200,00 zł.  

3.Ustala się formy i specjalności na które dofinansowanie jest przyznawane, jak w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia.   

§ 2 

Wykonanie zarządzenia  powierza się  dyrektorom  szkół i przedszkoli. 

                                                                   § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 310.2017 

                           Wójta Gminy Komprachcice  
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 
 

 
Plan dofinansowania form doskonalenia  zawodowego 

 nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Komprachcice na rok 2017 

 
 
 

I .  
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględnia : 
 
1/ wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli przygotowane na podstawie  planów doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach na lata 2013-2018;  
 
2/ środki na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, o których mowa                        
w § 2 ust. 1 pkt1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 
r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ze zm.) 
zleconego Województwu Opolskiemu na podstawie Umowy nr DEP-I.042.9.2017  z dnia 17 
stycznia 2017 roku w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli. 
 
 
II.   
Plan wydatków w roku budżetowym 2017 w rozdziale 80146 budżetu gminy 
 
1.Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynoszą 43 927,00 zł                 
i pochodzą z 1% odpisu planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli, przewidzianego w uchwale Nr XXI.137.2016 Rady 
Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
2017 rok, w rozdziale 80146. 

 
2.Na finansowanie zadań wyszczególnionych w  pkt I pkt 2  przeznacza się w roku 2017 
kwotę – 13 178,00 zł, na rzecz  Województwa Opolskiego, stanowiącą  30% ogólnego odpisu 
na zadania w 2017 r. 
 
3.Pozostałe środki, stanowiące 70% odpisu  w 2017 r. w kwocie – 30 749,00 zł przeznacza się  
do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli na finansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, jak następuje : 

 
 



 
 

Lp. Nazwa szkoły lub przedszkola kwota do dyspozycji dyrektora 
szkoły lub przedszkola w zł 

1 
Publiczne Gimnazjum im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w 
Komprachcicach 

8 152,00 

2 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
ks. Jana Twardowskiego 
Komprachcicach 

6 032,00 

3 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi 

3 495,00 

4 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Wawelnie 

3 730,00 

5 
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Domecku 

4 060,00 

6 
Przedszkole Publiczne w 
Komprachcicach 

3 085,00 

7 
Przedszkole Publiczne w Polskiej 
Nowej Wsi 

1 294,00 

8 
Przedszkole Publiczne w 
Ochodzach 

901,00 

Ogółem 30 749,00 
 

 
 

III.  
W roku 2017 w szkołach i przedszkolach preferowane będzie dofinansowanie form 
doskonalenia:  
 
1/w szkołach z zakresu : 
 
a/ doskonalenia metodyki prowadzenia zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;                
b/ wykorzystania TiK w procesie dydaktycznym, w tym programowania w szkole;  
c/ efektywnej współpracy z rodzicami uczniów; 
d/rozwijania kompetencji wychowawczych nauczycieli; 
e/pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniem trudnym, 
f/edukacji wczesnoszkolnej, w tym - diagnostyki edukacyjnej; 
g/zajęć rozwijających- treningu kreatywnego myślenia, wspomagania koncentracji, zajęć 
teatralnych, filmowych; 
h/efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi w ramach projektu opolska e-szkoła                   
(e-dziennik, baza danych, arkusz organizacyjny); 
i/zmian prawa oświatowego, prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
j/ udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.  
 
2/w przedszkolach z zakresu: 
 
a/wspierania prawidłowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym; 
b/stymulowania twórczego myślenia u dzieci; 



c/pedagogiki zabawy rozwijającej koncentrację dzieci;   
d/ technik plastycznych, florystyki świątecznej; 
e/ zmian prawa oświatowego, prowadzenia dokumentacji przedszkolnej; 
f/ udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 
g/ efektywnej współpracy z rodzicami dzieci. 
 
IV. 
 
1.Wnioski nauczycieli o dofinansowanie podjętej formy doskonalenia należy składać do 
dyrektora szkoły lub przedszkola, a wnioski dyrektorów szkół lub przedszkoli do Wójta 
Gminy Komprachcice. 
  
2.Decyzje w sprawach przyznania dofinansowania doskonalenia nauczycieli podejmują 
odpowiednio –dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach - dyrektorzy tych 
jednostek, dla dyrektorów tych jednostek -  Wójt. 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 310.2017 
                           Wójta Gminy Komprachcice  

z dnia 24 lutego 2017  r. 
 
 

Formy i specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie 
 
 
 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Rodzaj formy specjalność 
Liczba 

nauczycieli 

1 

Publiczne Gimnazjum                
im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego                              
w Komprachcicach 

Studia 
podyplomowe 

Informatyka 1 

Studia 
podyplomowe 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

1 

Studia 
podyplomowe 

Bibliotekoznawstwo 1 

2 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Domecku 

Studia 
podyplomowe 

Pedagogika opiekuńczo- 
wychowawcza z pomocą 

psychologiczną 
1 

3 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Polskiej Nowej 
Wsi 

Studia 
podyplomowe 

Biologia 1 

4 
Przedszkole Publiczne w 
Komprachcicach 

Studia 
podyplomowe 

Nauczanie religii w 
przedszkolu 

1 

Studia 
podyplomowe 

Wczesne nauczanie języka 
angielskiego 

1 

 
 

 
 


