
UCHWAŁA NR LV/321/2023 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526), art 70a ust 1, 3 i 3a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek 
oświatowych oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu 
Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Z wyodrębnionej w budżecie Powiatu Rawskiego kwoty środków finansowych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 198 204 zł. przyjmuje się następujący plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli z przeznaczeniem na : 

1) 60% środków przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości kosztów udziału nauczycieli                                
w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także 
kosztów związanych z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli i osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, kosztów 
wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli i działania w ramach 
wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli niebędących pracownikami 
publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć 
organizuje, kosztów opłat pobieranych za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkoleniach 
branżowych, kosztów druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli; 

2) 40% środków przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości kosztów udziału nauczycieli                             
w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli. 

§ 2. 1. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za udział nauczycieli w seminariach, 
konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, w tym szkoleniach branżowych, studiach podyplomowych 
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli do 100% tej 
opłaty, nie więcej jednak niż 3 500 zł. 

2. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia 
nauczycieli pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, w wysokości do 3 500 zł. dla jednego 
nauczyciela.  

§ 3. Ustala się na rok 2023 następujące specjalności kształcenia nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół 
i placówek oświatowych, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) plastyka; 

2) matematyka; 

3) zarządzanie oświatą; 

4) informatyka; 

5) doradztwo zawodowe; 
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6) historia i WOS; 

7) oligofrenopedagogika; 

8) pedagogika specjalna; 

9) wychowanie do życia w rodzinie; 

10) pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; 

11) kompetencje społeczne – coaching; 

12) terapia pedagogiczna; 

13) socjoterapia; 

14) resocjalizacja; 

15) wczesna interwencja, pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

16) integracja sensoryczna; 

17) psychoterapia; 

18) diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum Autyzmu; 

19) terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera; 

20) edukacja dla bezpieczeństwa; 

21) fizyka; 

22) geografia; 

23) przyroda; 

24) biologia; 

25) chemia; 

26) muzyka; 

27) technika; 

28) edukacja wczesnoszkolna; 

29) przedmioty zawodowe w ramach obszaru gastronomicznego; 

30) język polski; 

31) hipoterapia; 

32) poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa; 

33) grafika komputerowa; 

34) programowanie; 

35) logopedia; 

36) edukacja włączająca i integracyjna. 

§ 4. Ustala się na rok 2023 następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznawane: 

1) seminaria; 

2) konferencje; 

3) wykłady; 

4) warsztaty; 

5) szkolenia, w tym szkolenia branżowe; 

6) studia podyplomowe; 
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7) szkolenia rad pedagogicznych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie 

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało określone w art. 70a  ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, 
poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730). Organ prowadzący wyodrębnia w budżecie środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Zgodnie z § 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący 
do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala corocznie maksymalna kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustala formy i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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