
UCHWAŁA NR 416/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 stycznia 2022r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

w 2022 roku 

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

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze 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 szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w związku z art. 70a ust. 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) Zarząd 

Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2022 zostały wyodrębnione środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. 116 287,00 zł 

(słownie: sto szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy) 

§ 2. Na rok 2022 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. 

§ 3. Ustala się na rok 2022 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 1200 zł za semestr; 

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

§ 4. Środki finansowe przeznacza się na organizację wskazanych w §2 uchwały form 

doskonalenia nauczycieli, w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół, 

związanych z uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

1) terapii logopedycznej; 

2) treningu umiejętności społecznych – TUS; 

3) edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

4) terapii ręki – wspomaganie umiejętności motorycznych; 

5) wczesnego wspomagania rozwoju; 

6) przygotowania nauczycieli do pracy zdalnej, w szczególności z wykorzystaniem platformy 

internetowej; 

7) bezpieczeństwa w szkołach, w tym bezpieczeństwa sanitarnego, przeciwdziałania 

wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole, w tym nękaniu w sieci internetowej oraz 

mowie nienawiści; 

8) przygotowania nauczycieli do pracy w technikach i szkołach branżowych, 

w szczególności w związku z nowymi wyzwaniami rynku pracy; 

9) rozbudowy pozalekcyjnej i pozaszkolnej oferty szkoły, w tym w formach online; 

10) wzmacniania współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego 

wspomagania szkół i placówek oświatowych; 

11) współpracy szkół z rodzicami i organizacjami pozarządowymi, w tym poprzez platformy 

cyfrowe; 

12) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i 

placówkach, w tym w zakresie zdrowia psychicznego; 



13) zwiększania szans edukacyjnych i przeciwdziałania nierównościom w edukacji, w tym 

wykluczeniu cyfrowemu; 

14) edukacji patriotycznej, obywatelskiej, prawnej i europejskiej; 

15) realizacji programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii do innych, 

kształtowanie postaw otwartości i akceptacji dla różnorodności w społeczeństwie; 

16) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela; 

17) przygotowania do pracy w oddziałach przygotowawczych oraz klasach integrujących 

uczniów cudzoziemskich i migrujących; 

18) efektywnego zarządzania szkołą, w tym z uwzględnieniem zarządzania narzędziami 

informatycznymi, finansami, działaniami związanymi z ochroną środowiska i współpracą ze 

środowiskiem lokalnym; 

19) edukacji na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem czystości powietrza 

i ochrony klimatu; 

20) przygotowania do realizacji projektów finansowanych z nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej, programów współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE, 

międzynarodowych projektów bilateralnych; 

21) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego i sanitarnego w związku z 

wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty; 

22) metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; 

23) uprawnień do prowadzenia zajęć specjalistycznych realizowanych lub planowanych do 

realizacji w danej szkole lub placówce oświatowej; 

24) podnoszenia poziomu kwalifikacji nauczyciela: 

25) superwizji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert 

5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka 


