
UCHWAŁA NR XLIII/243/22 

RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 
z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2022, za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pacanów  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i 

art. 91d pkt. 1 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), Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W budżecie Gminy Pacanów na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pacanów, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

§ 2 

Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane na następujące formy i specjalności kształcenia: 

1) formy:  

a) studia podyplomowe, 

b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, 

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

d) szkolenia rady pedagogicznej, 

e) kursy kwalifikacyjne,  

f) kursy doskonalące, 

g) materiały szkoleniowe - publikacje i programy, 

h) delegacje, 

2) specjalności: 

a) 1.Pedagogika specjalna.  

b) 2.Dydaktyka nauczania przedmiotów w szkole podstawowej.  

c) 3.TIK w nauczaniu. ( technologia informacyjno - komunikacyjna).  

d) 4.Kompetencje wychowawcy klasy.  

e) 5. Uczeń że SPE w przedszkolu i szkole podstawowej.  

f) 6. Nowoczesna edukacja- trendy edukacyjne.  

g) 7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole podstawowej.  

h) 8.Pedagogika przedszkolna.  

i) 9. Edukacja zdalna. 

 

§ 3 

Określa się na 2022 rok maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty,  

o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla jednego nauczyciela  

w wysokości do 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do 3000 zł. 

 

§ 4 

Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na względzie 



możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

§ 5 

Dyrektorzy szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów są 

odpowiedzialni przed Burmistrzem Miasta i Gminy Pacanów za właściwe gospodarowanie 

środkami na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/Artur Czub 

 

 

 

 


