
Zarządzenie Nr 124/2022 
Burmistrza Karlina 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

zmieniające zarządzenie Burmistrza Karlina nr 6/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie 
ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Karlino, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 6/2022 z dnia 21 stycznia 2022r w sprawie ustalenia  na rok 2022 planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Karlino, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenia 
zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności  kształcenia, na które dofinansowanie może być 
przyznane, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 ust. 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące specjalności 
kształcenia: 
1) nauczanie przedmiotów zawodowych w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz 
technik mechatronik, 
2) chemia, 
3) geografia, 
4) informatyka, 
5) historia, 
6) bibliotekarstwo, 
7) pedagogika specjalna różnych specjalności, 
8) doradztwo zawodowe, 
9) rady szkoleniowe, 
10) szkolenia, kursy, warsztaty metodyczne, 
11) gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza                    
o społeczeństwie, 
12) technika, 
13) język polski dla obcokrajowców, 
14) kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
15) matematyka, 
16) fizyka, 
17) muzyka, 
18) plastyka, 
19) integracja sensoryczna- Terapia i Diagnoza SI., 



20) nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, 
21) wychowanie do życia w rodzinie. 
22) język polski.”. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Oświaty w Karlinie. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


