
UCHWAŁA NR XLIII / 233 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych            

w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) 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), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Gminy 
Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Szczytniki na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 zwiększają 
plan finansowy zespołu szkół i pozostają w dyspozycji dyrektora. 

§ 3. Ustala się na 2022 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1, przeznacza 
się na: 

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; opłaty za kształcenia nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych 
pobierane przez szkoły wyższe; koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział 
w formach doskonalenia zawodowego. 

2) Koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 

§ 5. Ustala się na 2022 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
dwieście zł) dla jednego nauczyciela za jeden semestr. 

§ 6. Ustala się na 2022 r. następujące specjalności kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 4: 

1) terapia pedagogiczna 

2) przyroda 

3) rytmika, 

4) biologia, 

5) logopedia, 

6) edukacja i rewalidacja dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera 

7) rewalidacja w zakresie tyflopedagogika, 

8) inne wynikające z bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej 

§ 7.  W stosunku do dyrektorów zespołów szkół decyzje w sprawie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego podejmuje, na wniosek dyrektora Wójt Gminy Szczytniki w ramach posiadanych 
środków finansowych. 
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§ 8. W stosunku do nauczycieli decyzje w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
podejmuje, na wniosek nauczyciela, dyrektor zespołu szkół w ramach posiadanych środków. 

§ 9. 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

§ 11. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Szczytnikach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczytniki. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII / 233 / 2022 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
Zespołów Szkół Gminy Szczytniki w 2022 r. 

 
Lp. 

 Nazwa szkoły/placówki 

Wysokość środków na 
doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w złotych 
1 Zespół Szkół w Iwanowicach 13.944,00 
2 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu   8.362,00 
3 Zespół Szkół w Radliczycach   9.641,00 
4 Zespół Szkół w Stawie                     11.123,00 
5 Zespół Szkół w Szczytnikach 12.734,00 

 Razem 55.804,00 
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