
Uchwała Nr >? / > / 2021 
Zarządu Powiatu w Kielcach 
z dnia stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kielecki

Na podstawie art.32 ust.l i ust.2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.920) art. 70 a ust.3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1653) w związku z art.70a ust.l i art. 91d pktl Karty Nauczyciela 
oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok Zarząd Powiatu w Kielcach 
uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kielecki, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Środki w wysokości 144 436 złotych zostały wyodrębnione w Uchwale 
Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok.

§2
1. Ustala się w 2021 roku w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których 
mowa w art.70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
w wysokości 2 000 złotych brutto".

2. Ustala się następujące formy i specjalności kształcenia i doskonalenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane:
1) formy:

a) studia pierwszego stopnia,
b) studia drugiego stopnia,
c) jednolite studia magisterskie,
d) studia podyplomowe,
e) kursy kwalifikacyjne,
f) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, kursy,
g) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 



psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki 
pedagogiczne,

h) szkolenia branżowe
2) specjalności;

a) w zakresie ogólnokształcących przedmiotów nauczania: historia, chemia, 
biologia, przedsiębiorczość, etyka, informatyka, w tym programowanie,

b) w zakresie przedmiotów w kształceniu zawodowym: technologia żywienia, 
diagnostyka i naprawy pojazdów samochodowych, transport, spedycja, 
logistyka, fryzjerstwo,

c) logopedia,
d) psychologia, w tym pomoc psychologiczno - pedagogiczna,
e) pedagogika specjalna i resocjalizacja,
f) psychoterapia poznawczo- behawioralna,
g) praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera,
h) trening umiejętności społecznych,
i) superwizja,
j) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
k) praca z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi,
l) praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
m) profilaktyka i wychowanie,
n) innowacyjne metody wychowawcze i edukacyjne,
o) profilaktyka ochrony i emisji głosu
p) stosowanie testu WISC-V
q) doradztwo zawodowe,
r) bezpieczeństwo i higiena pracy,
s) bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
t) gastronomia i hotelarstwo,
u) nadzór pedagogiczny,
v) kongresy edukacyjne.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Kieleckiemu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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