
 

 
 

UCHWAŁA NR XIV/102/2020 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w 2020 r. 
 

Na podstawie art. 70a ust.1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z  2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 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 2019r. poz.1653), Rada Powiatu Nowodworskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na rok 2020 ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte 

dofinansowaniem: 

1) studia podyplomowe po studiach magisterskich nadające uprawnienia do nauczania drugiego 

przedmiotu na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły dla nauczycieli skierowanych przez 

dyrektora szkoły lub placówki; 

2) uzupełniające studia magisterskie dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub 

placówki 

3) kursy kwalifikacyjne i doskonalenia, kursy językowe, kursy komputerowe, warsztaty 

metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki; 

4) szkolenie rad pedagogicznych; 

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

6) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

7) koszty szkolenia nauczycieli w poszczególnych branżach zawodowych dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły. 

 

§ 2. 1. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości: 

1) studia podyplomowe i uzupełniające  o których mowa w § 1 pkt. 1 i 2 do 50 % poniesionych 

kosztów, nie więcej jednak niż 1000 zł za semestr; 

2) formy kształcenia określone w § 1 pkt 3-7 do 100 %  poniesionych kosztów. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący Rady  

/-/Zdzisław Szmytkowski  


