
UCHWAŁA NR XXIX/174/22 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Regnów w ZOZZ r. 

Na podstawie art. 70a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1762) oraz § 5 pkt 1, 2 i 3 oraz § 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), w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Regnowie oraz po 
zaciągnięciu opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co następuje : 

§ 1. Ustala się na rok 2022, w ramach wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli: 

1) 25% środków przeznacza się na dofinasowanie w części lub w całości kosztów udziału nauczycieli 
w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli; 

2) 75% środków przeznacza się na dofinansowanie w części lub w całości kosztów udziału 
nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz na wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i działań w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy 

i samokształcenia dla nauczycieli, a także na koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych dla nauczycieli oraz na koszy związane z podróżą służbową nauczycieli biorących 
udział w formach doskonalenia zawodowego i osób organizujących oraz prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 2. 1 Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za studia wyższe, studia 
podyplomowe i kursy kwalifikacyjne pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 
nauczycieli, w wysokości 1500 zł za jeden semestr. 

2. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za udział 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, 
w wysokości do 100% tej opłaty za jedno szkolenie, nie więcej jednak niż 400 zł. 

§ 3. Ustala się na rok 2022 następujące specjalności kształcenia nauczycieli przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli, na które przeznaczone jest dofinansowanie: 

1) socjoterapia i terapia pedagogiczna, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie 
nauczania,opieka pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, przeciwdziałanie agresji i przemocy 
w szkole,profilaktyka uzależnień, praca z dziećmi niepełnosprawnymi, utalentowanymi i 
sprawiającym trudności, edukacja włączająca; 



2) techniki multimedialne, technologie informacyjne, nauczanie języka angielskiego dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego nowożytnego, etyka, pomiar dydaktyczny, doradztwo 
metodyczne, doradztwo zawodowe; 

3) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu, prawidłowej organizacji pracy świetlicy szkolnej, 
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów - wychowanie do wartości, wykorzystanie 
nowoczesnych form i technik dydaktycznych w edukacji i terapii, rozwijanie kompetencji 
cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

4) podnoszenie kompetencji w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów 
dostępnych w sieci, współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, stosowania prawa 
oświatowego, ponoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej, 
wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, pozyskiwania środków 

zewnętrznych; 

5) zaktualizowanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

6) inne, wynikające z planu pracy szkoły. 

§ 4. Ustala się na rok 2022 następujące formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły 
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które przeznaczone jest dofinansowanie: 

1) studnia wyższe w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i e-learning; 

2) studia podyplomowe w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i e-learning; 

3) kursy kwalifikacyjne; 

4) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne, wykłady, 

szkolenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
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Sławomir Dudek 


