
ZARZĄD POWIATU 
WRZESIŃSKIEGO 

UCHWAŁA NR 1341/2022 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form ksztalcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), ad. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (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) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i zakłady doskonalenia nauczycieli w roku 

2021, jednorazowo w wysokości nieprzekraczającej 2 500 zł, ale nie więcej niż 80% wniesionej 

opłaty. 

§ 3. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalności i formy kształcenia 

objęte dofinansowaniem w 2022 r.: 

1) specjalności kształcenia: 

a) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną; 

b) praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 

c) logopedia, neurologopedia; 

d) surdopedagogika; 

e) tyflopedagogika; 

f) oligofrenopedagogika; 

g) diagnoza i terapia pedagogiczna, terapia rodzin; 

h) diagnoza i terapia integracji sensorycznej; 

i) poradnictwo rodzinne i psychologiczne; 

j) psychoterapia dzieci i młodzieży; 

k) psychologia; 

1) przygotowanie pedagogiczne; 



m) pedagogika ogólna; 

n) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną; 

o) edukacja włączająca; 

p) doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości; 

q) wychowanie do życia w rodzinie; 

r) nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie; 

s) przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych — turystyka, hotelarstwo, 

gastronomia; 

t) informatyka; 

u) biologia; 

v) chemia; 

w) fizyka; 

x) obróbka skrawaniem; 

y) teoria muzyki ze specjalnością kształcenie słuchu; 

z) psychologia muzyki; 

za) zarządzanie w oświacie. 

2) formy kształcenia: 

a) studia podyplomowe, 

b) studia wyższe, 

c) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne 

formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoty wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

§ 4. Wzór wniosku o dofinansowanie studiów oraz kursów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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