
Zarządzenie  Nr  48/2023 
Wójta  Gminy  Rudziniec 

z  dnia  10  lutego  2023  roku 
 
 

w sprawie:  zmiany zarządzenia nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia                         
31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane 
oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli  
w  2023  roku 

 
 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym          
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3a, art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,             
poz. 1762 z późn. zm.) 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), w porozumieniu z dyrektorami szkół 
podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych 
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego zrzeszających nauczycieli 
zarządzam,  co  następuje: 
 
 

§ 1. 
W zarządzeniu Nr 19/2023 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 
nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli  w  2023  roku,  wprowadza  się  następujące  zmiany: 
 

- § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

 „do 70% opłaty za kształcenia w specjalnościach wymienionych w ust. 2 pkt „b”  do  pkt  
„x”  niniejszego  zarządzenia,” 

 

- W § 1 ust. 2 dodaje się lit. „v - x” w brzmieniu: 
 

  „v)  pedagog  szkolny, 
w)  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
 x)  technika”. 

 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenie powierza się dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych  i szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudziniec. 

 

§ 3. 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

Wójt Gminy Rudziniec 
 

   Krzysztof Obrzut 


