
Uchwała Nr  XIV / 86  / 2012 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 23 lutego 2012r. 
  

w sprawie:  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych  
                    przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form  
                    kształcenia, na które dofinansowanie w 2012 r. 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 1998 r.  
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 r. w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych 
w budżetach 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 2012 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe 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 możliwość dofinansowania – do wysokości 100% ponoszonych przez 
nauczycieli opłat, po uzyskaniu zgody przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu.   
 

§ 2 
 

1. Ustala się preferowane specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie może  
     być przyznane: 

 
1)   Języki obce, w tym filologia klasyczna oraz italianistyka, 
2)   Przyroda,  
3)   Wiedza o społeczeństwie, 
4)   Doradztwo zawodowe, 
5)   Organizacja edukacji dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 
6)   Zarządzanie oświatą, 
7)   Kurs trenerów i instruktorów pierwszej pomocy, 
8)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom o specjalnych potrzebach  
       edukacyjnych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, w tym m. in.  
       integracja sensoryczna, terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z  
       zaburzeniami zachowania, zasady konstruowania indywidualnych programów  
       edukacyjno- terapeutycznych,  
9)   Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, 
10)  Oligofrenopedagogika, 



11)  Wzbogacanie i aktualizacja warsztatu pracy nauczyciela,  
12)  Zarządzanie szkołą/placówką oświatową, 
13)  Organizacja procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie platform internetowych, 
14)  Wymagania edukacyjne w świetle nowej podstawy programowej, m. in. kształcenie  
        modułowe w zawodzie stolarz, 
15)  Nauki komputerowe przedmiotów teoretycznych  i praktycznych, 
16)  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 wyższe 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 obniżenia 

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 różnych 

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 życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku. 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
          Marek Sokołowski 

 
 
 
 
 


