
Uchwała Nr V / 24 / 2011 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 30 marca  2011r. 

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 
przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie w 2011r. będzie przyznawane dla 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Szydłowiecki. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 70a ust. 1  
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. 
Nr 97, poz. 674 ze. zm.) oraz § 2, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów                  
i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami 
szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Określa się na 2011r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli                             
–   w wysokości do 50 % ponoszonych przez nauczycieli opłat. W przypadku skierowania 
nauczyciela na dokształcanie przez dyrektora szkoły/placówki, wynikające z potrzeb 
kadrowych, istnieje moŜliwość dofinansowania – do wysokości 100 % ponoszonych przez 
nauczyciela opłat, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Szydłowcu. 

§ 2 

1. Ustala się preferowane specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie 
moŜe być przyznawane: 

1) Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z nową podstawą programową, 
2) Ocenianie kształtujące, 
3) Ewaluacja wewnętrzna w kontekście nadzoru pedagogicznego, 
4) Narzędzia organizacji procesu dydaktycznego, 
5) Edukacyjna wartość dodana w kontekście egzaminów zewnętrznych – podnoszenie 

jakości pracy szkoły, 
6) Konstruowanie i ocenianie zadań według standardów egzaminacyjnych, 
7) Instruktor teatralny, 
8) Choreografia i technika tańca, 
9) Historia i kultura dwóch narodów, 
10) Technologia informacyjna i bibliotekoznawstwo,  
11) Języki obce, 
12) Matematyka, 
13) Wiedza o społeczeństwie, 
14) Doradztwo zawodowe, 



15) Kierownik wycieczek szkolnych, 
16) Opiekun szkolnego centrum multimedialnego,  
17) Ratownictwo przedmedyczne i bezpieczeństwo ppoŜ, 
18) Program wspierania projektowania dla mechaników i stolarzy, 
19) Mistrz diagnostyki samochodowej, mistrz budowlany, energetyka i ciepłownictwo, 
20) Pedagogika specjalna, surdopedagogika, 
21) Organizacja edukacji dzieci i młodzieŜy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,             

w tym terapia autyzmu i zespołu Aspergera, zaburzeń mowy, zdolności pisania, 
integracja sensoryczna, 

22) Terapia pedagogiczna, trudności wychowawcze i sposoby radzenia sobie z nimi, 
wspieranie rodziców i wychowawców w ich pracy pedagogicznej, 

23) Inne specjalności wynikające ze specjalizacji szkół i placówek, realizowanych 
przedmiotów wiodących oraz zawodów. 

§  3 

1. Ustala się formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli 
(studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe uzupełniające kwalifikacje, nadające 
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć),  

2) Kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora, 

3) Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
zajmujących stanowiska kierownicze, 

4) Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniŜenia 
wymiaru godzin zajęć, oraz koszty przyznanych dodatków funkcyjnych,  

5) Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
6) Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół i placówek 
oświatowych, 

7) Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki oświatowej, 
8) Szkolenie rad pedagogicznych, 
9) Koszty przejazdów oraz zakwaterowania nauczycieli uczestniczących w róŜnych 

formach doskonalenia zawodowego (w szczególności tych, którzy uzupełniają lub 
podnoszą kwalifikacje) na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły.  

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 
Przewodniczący 

   Rady Powiatu w Szydłowc 

        Marek Sokołowski 


