
UCHWAŁA NR XXXIII/188/22 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń na rok 2022. 

Na podstawie art. 70a ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1762) oraz § 2, 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. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Stary Lubotyń na rok 2022, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za 
studia wyższe i studia podyplomowe w wysokości do 75% opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 1500 zł dla 
jednego nauczyciela.  

2. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za pozostałe formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli do 100% opłaty, ale nie więcej niż 1000 zł dla jednego nauczyciela. 

§ 3. 1. Ustala się specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane: 

1) informatyka, 

2) chemia, 

3) fizyka, 

4) pedagogika specjalna, 

5) edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, 

6) wychowanie fizyczne, 

7) pedagogika szkolna, 

8) praca z uczniami niepełnosprawnymi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

2. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane: 

1) uzupełniające studia magisterskie, 

2) studia podyplomowe, 

3) kursy kwalifikacyjne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/188/22 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę 
Stary Lubotyń na rok 2022 

Lp. Formy i specjalności doskonalenia Szkoła 
Podstawowa w 

Starym 
Lubotyniu 

Szkoła 
Podstawowa 
w Sulęcinie 

Szlach. 

Razem 

1 opłaty pobierane przez uczelnie za studia licencjackie, 
magisterskie, podyplomowe i placówki doskonalenia 
nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
zgodnie z potrzebami placówki obejmującymi specjalności: 
informatyka, chemia, logopedia, pedagogika specjalna, 
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, pedagogika 
korelacyjna 

3000 zł - 3000 zł 

2 opłaty za udział w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach metodycznych, lub innych formach 
doskonalenia zawodowego, na które nauczyciel otrzymał 
skierowanie, w szczególności dotyczących specjalności 
związanych z prowadzeniem zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz pracę z dziećmi i 
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

3000 zł - 3000 zł 

3 opłaty za udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach 
metodycznych, lub innych formach doskonalenia zawodowego 
organizowanych przez szkoły i przedszkola 

4000 zł - 4000 zł 

4 koszty organizacji i prowadzenia wspomagania szkół, w tym 
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych 

9440 zł 1500 zł 10940 zł 

 Razem 19440 zł 1500 zł 20940 zł 
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