
UCHWAŁA  Nr XXXVIII/275/2022  

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1762) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 70 400 zł przeznacza się w całości na: 

dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej 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). 

§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok 

z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe według poniższej tabeli. 

Lp. 

Nazwa jednostki oświatowej 

Kwota na dofinansowanie 
form doskonalenia 

zawodowego, o których 
mowa w §1 uchwały 

1. Publiczne Przedszkole w Żelechowie ul. 
Ogrodowa 1 

6 400 

2. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 6 000 

3. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 7 000 

4. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 8 600 

5. Szkoła Podstawowa w Stefanowie 8 800 

6. Szkoła Podstawowa w Żelechowie ul. 
Ogrodowa 3 

33 600 

 Razem 70 400 

§ 3. Maksymalną roczną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez uczelnie 

ustala się w roku 2022 w wysokości do 70 % ponoszonych przez nauczycieli kosztów kształcenia, 

nie więcej jednak niż 1 000 zł za jeden semestr. 

§ 4.1. Dofinansowaniem, o którym mowa w §3 obejmuje się następujące formy kształcenia: 

1) studia podyplomowe; 

2) studia magisterskie; 
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3) studia magisterskie uzupełniające; 

4) kursy kwalifikacyjne; 

5) kursy udoskonalające; 

6) warsztaty i seminaria oraz konferencje szkoleniowe. 

2. Dofinansowuje się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, uwzględniające potrzeby 

kadrowe szkół i placówek oświatowych, w zakresie: 

1) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej; 

2) filologia angielska; 

3) wychowania do życia w rodzinie; 

4) edukacji wczesnoszkolnej; 

5) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce szkolnej i przedszkolnej, w szczególności: terapii 

pedagogicznej, psychologii terapii logopedycznej, oligofrenopedagogiki, integracji sensorycznej, 

pedagogiki specjalnej, edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

6) doradztwa zawodowego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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