
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/297/18 

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 2203) oraz § 6 ust. 3 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 dofinansowywanych 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. Nr 46, poz. 430; z 2015 r.  poz. 1973), po zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Hajnowski w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się na 2018 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 75% kwoty tych opłat za 

semestr nauki, nie więcej niż 1 000 zł. 

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2018. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/150/05 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Hajnowski. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Lech Jan Michalak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 980
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/297/18 

Rady Powiatu Hajnowskiego 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Hajnowski w 2018 r. 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na dofinansowanie: 

1) organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2) organizacji i prowadzenia: 

a) wspomagania szkół i placówek, 

b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

3) organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 

szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze, 

4) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, mogą być pokryte w części lub 

w całości: 

1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz 

podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych, 

2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli 

i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia 

nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje, 

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

3. Ze środków, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowuje się również 

w części lub w całości: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

4. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie: 

1) Specjalności: 

a) socjoterapia i terapia pedagogiczna, diagnoza i pomoc pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, 

diagnoza i terapia logopedyczna, przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, profilaktyka uzależnień, 

praca z dzieckiem niepełnosprawnym, utalentowanym i sprawiającym trudności, dietetyka, pierwsza 

pomoc; 

b) techniki multimedialne, technologie informacyjne, języki obce, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo 

systemów i sieci komputerowych, użyteczne programy i aplikacje, przepisy bhp i ppoż, cyberprzemoc; 
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c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, edukacja wczesnoszkolna 

i przedszkolna, tyflopedagogika, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna, 

arteterapia, oligofrenopedagogika, pedagogika Montessori, neurologopedia profilowana, terapia 

neurobiologiczna; 

d) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu, motywowanie uczniów, wykorzystanie nowoczesnych 

form i technik dydaktycznych w edukacji i terapii, zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, 

mikroskopia optyczna, geografia, biologia, chemia; 

e) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, stosowania prawa 

oświatowego, organizacji egzaminów, pozyskiwania środków zewnętrznych. 

2) Formy kształcenia: 

a) studia wyższe, stanowiące drugą specjalność uprawniającą do nauczania drugiego przedmiotu lub 

prowadzenia dodatkowych zajęć, 

b) studia podyplomowe, 

c) kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, seminaria, szkolenia, konferencje, kursy on-line, warsztaty 

metodyczne. 
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