
UCHWAŁA NR CIX/239/2022 

ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE 

Z DNIA 21 KWIETNIA 2022 ROKU 

 
 

w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Radę 

Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  

 

 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zmianami), w związku z § 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 kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz uchwałą 

Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

Opracowuje się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2022 rok. Dofinansowanie obejmuje: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach 

oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych 

przez szkoły wyższe; 

3) szkolenia branżowe; 

4) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

5) dokształcanie realizowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

§ 2 

1.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat ponoszonych w związku z pobieraniem nauki 

na studiach wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) w wysokości: 

1) studia organizowane przez uczelnie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za semestr – do 

600 zł, 

2) kursy kwalifikacyjne za semestr – do 300 zł, 

3) szkolenia branżowe – do 100% dofinansowania, 

4) inne formy doskonalenia zawodowego – do 100% dofinansowania, 

5) szkolenia rad pedagogicznych – do 100% dofinansowania. 

 

2. Ustala się specjalności, na które jest przyznawane dofinansowanie: 

1) specjalności wynikające z wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

2) inne specjalności wynikające ze specyfiki i potrzeb danego typu szkoły lub placówki. 

 

§ 3 

Ustala się formy kształcenia,  na które dofinansowanie jest przyznawane: 



1) studia, 

2) kursy kwalifikacyjne, 

3) inne formy doskonalenia zawodowego: seminaria, szkolenia (w tym szkolenia branżowe), 

warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe, szkolenia rad 

pedagogicznych, kursy doskonalące.  

 

§ 4 

Wysokość dopłat może być zróżnicowana, uzależniona między innymi od: 

- kierunku studiów, specjalności i form kształcenia zgodnych z potrzebami kadrowymi danej 

szkoły/placówki, 

- wysokości opłacanego czesnego, 

- liczby nauczycieli ubiegających się o dopłatę do czesnego.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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