
Uchwała Nr 869/23 

Zarządu Powiatu  Jarocińskiego 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok                    

i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowane jest przyznawane 

Na podstawie art.32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 i 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz.1526 ), w związku z § 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) 

w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, Zarząd Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr LXIII/362/22 z 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2023r. wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w działach 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 dokształcanie                                      

i doskonalenia nauczycieli i w 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 

dokształcanie i doskonalenia nauczycieli. 

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

2023 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

      2. Środki przeznaczone na dofinasowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

mogą być wydatkowane na dofinansowanie: 

1) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli kierowanych przez dyrektora szkoły, 

2) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

3) kosztów przejazdy oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego 

4) kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

5) kosztów warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 

6) kosztów szkolenia rad pedagogicznych, 

7) kosztów organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej  

prowadzonych przez Powiat Jarociński  ustala się specjalności, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2023 roku: 

1) pedagogika włączająca i integracyjna, 

2) język angielski, 

3) język polski dla obcokrajowców,  

4) język hiszpański, 

5) język niemiecki, 

6) nauczanie przedmiotów zawodowych,  



7) matematyka, 

8) biologia, 

9) chemia 

10) wychowanie fizyczne, 

11) pedagogika,  

12) psychologia, 

13) etyka, 

14) organizacja i  zarządzanie w oświacie, 

15) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

16) edukacja specjalna,  

17) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchowa  - 

surdopedagogika i tyflopedagogika.  

 

§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół i poradni prowadzonych przez Powiat Jarociński 

ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku: 

1) kształcenie na studiach wyższych licencjackich, 

2) kształcenie na studiach wyższych magisterskich, 

3) kształcenie na studiach podyplomowych, 

4) kurs kwalifikacyjny, 

5) szkolenia branżowe. 

§5. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzonych przez Powiat Jarociński  ustala się maksymalną kwotę dofinansowania ze 

środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za 

kształcenie, pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli, w wysokości do 50% 

całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla jednego 

nauczyciela. Kursy kwalifikacyjne i szkolenia branżowe mogą być dofinansowane do 100% 

kosztów w zależności od posiadanych środków finansowych.  

        2. Dofinansowanie opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

uczelnie oraz inne podmioty, który zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, przyznaje dyrektor szkoły/poradni w ramach przyznanych środków finansowych. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jarocińskiemu. 

 

     § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023r. 

 

Przewodniczący Zarządu 

                    Lidia Czechak   

 

 

         

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 869/23 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok: 

 1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 w Jarocinie  - 42 538,44 zł 

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie  - 52 405,31 zł 

3) Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie – 30 028,90 zł 

4) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – 25 283,93 zł  

5) Zespół Szkół Specjalnych  w Jarocinie – 37 120,87 zł  

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie – 18 167,90 zł 

7) Starostwo Powiatowe w Jarocinie  – 25 263,30 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


