
UCHWAŁA NR 552/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

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 2023 roku 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2023 zostały wyodrębnione środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. 109 557,00 zł 

(słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych, 00/100 groszy). 

§ 2. Na rok 2023 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) koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 

6) koszty szkolenia nauczycieli w poszczególnych branżach zawodowych dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły. 

§ 3. Ustala się na rok 2023 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. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje się w pierwszej kolejności 

studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne w zakresie i specjalnościach zgodnych 

z potrzebami szkół, związanych z uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresach: 

1) matematyka, chemia, fizyka, język angielski, język łaciński, wychowanie do życia 

w rodzinie, etyka, doradztwo zawodowe, przedmioty zawodowe, edukacja dla 

bezpieczeństwa, rozwój regionalny, plastyka, muzyka, metody aktywnego słuchania muzyki 

wspierające aktywność ruchową, technologie informatyczne w procesie edukacyjnym w tym 

projektowanie, obsługa drukarek 3D, koordynacja zdalnego nauczania; ekologia i ochrona 

środowiska; 

2) formy pozwalające zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania dzieci w szczególności: 

logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, 

arteterapia, terapia pedagogiczna, psychologia, pedagogika w tym pedagogika specjalna, 

treningu umiejętności społecznych, praca z dzieckiem niepełnosprawnym, praca z dzieckiem 

zdolnym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, organizacja sieci współpracy pedagogów 

i psychologów szkolnych; 

3) formy rozwijające umiejętności kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów, 

motywacji uczniów do nauki i zmian zachowania, zasad i technik komunikacji 

interpersonalnej, zasad i form współpracy z rodzicami, przeciwdziałania i zapobiegania 

przemocy, agresji, uzależnień, zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli, metod 

oceniania uczniów, oceniania kształtującego, podnoszenia efektywności nauki danego 

przedmiotu; 



4) formy podnoszące kwalifikacje kadry zarządzającej min. zarządzanie oświatą, nadzór 

pedagogiczny, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

organizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, organizacja edukacji patriotycznej, 

organizacja edukacji ekologicznej. 

§ 5. Nauczyciele, którzy na podstawie zgody dyrektora szkoły lub placówki podjęli studia 

przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie 

zgodnie z zawartymi umowami, w miarę posiadanych środków. 

§ 6. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego dla dyrektora 

szkoły podejmuje organ prowadzący. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

§ 8. 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 


