
Uchwała Nr 754 /2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 30 marca 2022 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 
 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz.528), art. 70a ust. 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 18 

stycznia 2019 r w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1653) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W załączniku nr 2 do uchwały Nr 719/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego  

z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tabeli „Formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na 

które może być przyznane dofinansowanie w szkołach i placówkach dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” liczba porządkowa „1” otrzymuje brzmienie: 

 

                                                           

1. 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Wągrowcu 

studia podyplomowe - etyka, 

- bibliotekoznawstwo, 

- wychowanie do życia w rodzinie 

- zarządzanie oświatą, 

-nauczanie języka polskiego, jako obcego 

i drugiego. 

kursy kwalifikacyjne, 

kursy doskonalące, 

specjalistyczne, 

warsztaty 

metodyczne, 

seminaria, szkolenia, 

konferencje krajowe, 

webinaria, narady 

szkoleniowe itp. 

Przedmiotowe, związane z 

doskonaleniem form i metod nauczania 

(języki obce, informatyka, matematyka, 

przedmioty przyrodnicze, przedmioty 

humanistyczne), bibliotekarz, doradca 

zawodowy, pedagog, egzaminatorów 

OKE i inne związane z egzaminami 

zewnętrznymi, wspomaganie działalności 

dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej nauczyciela, związane z 

realizacją projektów unijnych i 

porozumień o partnerstwie. 

szkolenia rady 

pedagogicznej 

- działalność dydaktyczno-wychowawcza 

nauczyciela, 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

- doradztwo zawodowe, 

- inne wg potrzeb. 

  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącemu 

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 
 

 



 Starosta Wągrowiecki 

    

 __________________________________ 

    

 / Tomasz Kranc / 

 

 

 Wicestarosta   

   

 __________________________________ 

    

 / Michał Piechocki / 
 

 

Jerzy Springer  _________________________________________ 

 

 

Andrzej Wieczorek  _________________________________________ 

 

 

Robert Woźniak  _________________________________________ 


