
UCHWAŁA NR LX/505/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2022 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Mosina 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8  marca 1990  r. 
o  samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2021  r., poz.  1372  i  1834), art.  70a 
ust.  1,  w  zw. z  art.  91d pkt  1  ustawy z  dnia 26  stycznia 1982  r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 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 
(Dz.  U. z  2019  r., poz.  1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się na rok 2022  następujący plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Mosina: 

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości: 

1) do 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) za semestr studiów licencjackich, 
magisterskich, podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, 

2) do 600 zł (sześćset złotych) za kursy doskonalące, 

3) do 4000 zł (cztery tysiące złotych) za szkolenia, warsztaty, seminaria dla rad 
pedagogicznych. 

2. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących form 
doskonalenia zawodowego: 

1) studia licencjackie, magisterskie dające uprawnienia do nauczania kolejnego 
przedmiotu, 

2) studia podyplomowe zgodne z potrzebami szkoły lub przedszkola, 

3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 
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3. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących 
specjalności kształcenia: terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, 
tyflopedagogika, surdopedagogika, logopedia, język angielski, język niemiecki, 
edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia 
w rodzinie, muzyka, technika, plastyka, matematyka, chemia, fizyka, geografia, 
biologia, wychowanie fizyczne, język polski, historia, wiedza o  społeczeństwie, 
informatyka, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, rozwój i doskonalenie 
umiejętności pedagogicznych, psychologia, praca z  dzieckiem ze spektrum 
autyzmu, zarządzanie w oświacie. 

§ 2. O dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego, określonych 
w   § 1,  może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w   szkole/przedszkolu 
prowadzonym przez Gminę Mosina, zgodnie z  potrzebami w  tym zakresie 
wskazanymi przez szkołę/przedszkole. 

§ 3. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w  placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina 
na rok 2022, ujęte są w planie finansowym szkoły/przedszkola. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z  dnia 26  stycznia 1982  r. 
- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), na organie prowadzącym 
spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podjęcie niniejszej uchwały ma 
za zadanie ustalenie planu dofinansowania na 2022 rok, form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Mosina, 
ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 
przez uczelnie w  2022 roku oraz ustalenie specjalności i  form kształcenia, 
na które przyznawane jest dofinansowanie. Projekt niniejszej uchwały był 
uzgadniany z  dyrektorami szkół i  przedszkoli oraz uzyskał pozytywną opinię 
wszystkich zobligowanych do opiniowania związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli: Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Region Wielkopolska, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Mosinie. 

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak  
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