
Uchwała Nr 23/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

 z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

w sprawie: opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

 Na podstawie art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021r., poz. 1762) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 

nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1653), Zarząd Powiatu uchwala               

co następuje: 

§ 1 

 Opracowuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 

rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały. 

 

§ 2 

 Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania dla jednego nauczyciela opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości                 

2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 

§ 3 

1. Dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w § 2, może być 

przyznane na następujące formy kształcenia: studia podyplomowe, studia wyższe, 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, konferencje z uwzględnieniem w 

pierwszej kolejności: 

1) doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

2) dokształcania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3) dokształcania lub doskonalenia zawodowego uwzględniającego podstawowe 

kierunki polityki oświatowej państwa, ustalane przez ministra właściwego do spraw 



oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo 

oświatowe. 

2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2022r. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski 


