
Uchwała Nr XLI/364/21 

Rady Gminy Krasocin 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól 

i przedszkoli, dla których Gmina Krasocin jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 70a ust. li 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 roku w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych uelów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1653), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli, uchwala się  co następuje: 

1.  

Wyodrębnia się  środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2022 r. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę: 76 171,00 zł  

2.  

1. W roku 2022 dofinansowaniem będą  objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli, 

których wykorzystanie jest zgodne z potrzebami szkół  i przedszkoli: 

1) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia 

dodatkowych zajęć; 

2) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia 

dodatkowych zajęć; 

3) szkolenia rad pedagogicznych. 

2. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

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

szkoleniach, studiach podyplomowych 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) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 

szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 

3) wspomaganie szkół  oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne; 

4) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcenia i doskonalenia, 

o których mowa wyżej. 

3.  

Ustała się  maksymalną  kwotę  dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie pobierane przez 

uczelnie wyższe w wysokości 95% dla nauczycieli za jeden semestr, jednak nie więcej niż  
1200,00 A. (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 

4.  

Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje uzyskanie kwalifikacji w szczególności 

z zakresu: 

1) tyflopedagogika; 

2) doradztwo zawodowe; 

3) edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; 

4) technika z informatyką; 

5) oligofrenopedagogika; 

6) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją  sensoryczną; 
7) inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się  w ciągu roku potrzeb 

jednostki. 

* 5. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin, 

6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.), na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego 
wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Ponadto stosownie do brzmienia § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), organ prowadzący w porozumieniu 
z dyrektorami szkół, ustała corocznie: 

1) maksymalną  kwotę  dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których 

mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy; 

2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Jednocześnie organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustała corocznie 
maksymalną  kwotę  dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 

70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy oraz formy specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Krasocin mają  zaspokoić  potrzeby kadrowe 
szkół  i przedszkoli oraz potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Projekt niniejszej uchwały uzyskał  pozytywną  opinię  Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Zarząd Oddziału w Krasocinie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


