Uchwała Nr 2/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 20 stycznia 2022r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli
prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie przyznawane jest w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U z 2020 r., poz.920 z późn.zm), art. 70a ust. 1-3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( t.j Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 sierpnia 2019 r. r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciel,
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe ( Dz.U. z 2019, poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Sanocki jest
organem prowadzącym

Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Uchwała określa plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym ze środków wyodrębnionych
w Uchwale Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok Rady Powiatu Sanockiego
Nr XLII/441/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o nauczycielach należy przez to rozumieć również nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze.
§3
Środki, o których mowa w § 1 przeznaczone są na cele określone w § 2 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 szkoleni branżowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1653) i zabezpieczone w planach
finansowych szkół i placówek, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym.
§4
Uwzględniając potrzeby zgłoszone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu
Sanockiego dofinansowaniu w 2022 roku podlegają:

a) Następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 Studia podyplomowe’
 Seminaria, konferencje, szkolenia, kursy, warsztaty, wykłady
 Inne formy doskonalenia zawodowego
 Udział w formach kształcenia prowadzonego przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli,
 Udział w szkoleniach branżowych
b) Materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli,
c) Koszty związane z podróżami służbowymi nauczycieli biorących udział w formach
doskonalenia zawodowego.
§5
1. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli w 2022 roku będą dofinansowane w następujący sposób:
a) Studia podyplomowe
- do 80% odpłatności nie więcej niż 2000 zł za semestr
b) Warsztaty, kursy, seminaria,
konferencje, szkolenia, wykłady - do wysokości pełnej odpłatności
2. Specjalnościami, do których przyznawane jest dofinansowanie w ust.1 lit. a są
w szczególności:
a) Spedytor
b) Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
c) Automatyka
d) Robotyka
e) Surdopedagogika
f) Tyflopedagogika
g) Systemy i sieci komputerowe
h) Logopedia
i) Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w kierunkach
mechatronicznych
j) Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w kierunkach technik
mechatronik , mechatronik
k) Przygotowanie pedagogiczne

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy Zarządu:

1. Pan Stanisław Chęć
2. Pan Janusz Cecuła
3. Pan Damian Biskup
4. Pan Andrzej Chrobak
5. Pan Krzysztof Strzyż

