
UCHWAŁA  NR XLI/240/2022 

RADY  GMINY  BOROWIE 

z  dnia 25 lutego 2022  roku 

 

w  sprawie  ustalenia  na  rok  2022  planu  dofinansowania   doskonalenia  zawodowego  

nauczycieli ,  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  oraz  specjalności  i  form  

kształcenia,  na  które  przyznawane  jest  dofinansowanie  w szkołach  i  placówkach  

oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Borowie 

 

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

gminnym  (t.j.  z  2021   roku  poz. 1372  z  póź.  zm.),  art. 70a ust.1 i ust. 3a pkt 1 i 2  w  związku  

z  art. 91d pkt 1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku -  Karta  Nauczyciela  ( t.j.  z  2021  roku  

poz. 1762)  oraz  § 5  i  § 6  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  23  

sierpnia  2019  roku  w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  

szczegółowych   celów  szkolenia  branżowego  oraz  trybu  i  warunków  kierowania  nauczycieli  

na  szkolenia  branżowe  (Dz.U. z 2019  roku poz. 1653); w  porozumieniu  z  dyrektorami  szkół  

oraz  uzyskaniu  opinii  związków  zawodowych  zrzeszających  nauczycieli; 

Rada  Gminy  Borowie,  uchwala  co  następuje: 

 

§ 1 

1.  Ustala plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  

w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Borowie  w  brzmieniu  

stanowiącym  załącznik  do  niniejszej  uchwały. 

2. Maksymalna  kwota  dofinansowania  opłat  za  kształcenie   pobierane  przez  szkoły  

wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  w  2022  roku  wynosi  3 000 zł.,  jednak  do  

wysokości  środków  zaplanowanych  w  budżecie. 

 

§ 2 

 

Ustala  specjalności  i  formy  kształcenia  nauczycieli,  na  które  dofinansowanie  jest  przyznawane: 

1. Specjalności: 

1) języki  obce, 

2) oligofrenopedagogika, 

3) bibliotekoznawstwo, 

4) logopedia, 

5) terapia  pedagogiczna, 

6) informatyka, 

7) teologia, 

8) muzyka  i  plastyka, 

9) przyroda, 

10) edukacja  dla  bezpieczeństwa, 

11) doradztwo  zawodowe, 

12) prowadzenie  zajęć  rozwijających  zainteresowania  uzdolnionych  uczniów, 

13) wiedza  o  społeczeństwie, 

14) wychowanie  do  życia  w  rodzinie, 

15) organizacja  pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

16) zarzadzanie  oświatą, 



17) psychologia, 

18) neurologopedia 

19) autyzm/ asparger, 

20) edukacja  i  terapia  osób  ze  spektrum  autyzmu, 

21) historia. 

 

2.  Formy  kształcenia: 

1) doradztwo  metodyczne, 

2) studia  podyplomowe, 

3) studia  doktoranckie, 

4) studia  magisterskie, 

5) kursy  kwalifikacyjne, 

6) kursy  doskonalące, 

7) warsztaty,  konferencje,  seminaria. 

 

 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy. 

 

§ 4 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

 

    Przewodnicząca Rady Gminy  

Alicja Szaniawska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                Załącznik 

                 do  Uchwały Nr XLI/240/2022 

                                                                                                                       Rady  Gminy  Borowie 

                                                                                                                              z  dnia 25 lutego 2022  roku 

 

 

 

 

Plan  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na  2022  rok,  

zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Borowie 

 

 

Nazwa  placówki Planowana  kwota 
na  2022  rok 

 
Zespół  Oświatowy  w  Borowiu 

 

 
18 954,00 

 
Zespół  Szkół  w  Głoskowie 

 

  
 9 080,00 

 
Publiczna  Szkoła  Podstawowa  

 w  Iwowem 

  
4 364,00 

 
 

Razem 

 
32 398,00 

 

 

 


