
 

UCHWAŁA NR 1127/2018 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 15 lutego 2018 r.  

 
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe  nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Krapkowicki na 2018 r. 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 oraz § 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 późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, przeznacza się w roku budżetowym 2018  
kwotę 57.643 zł. 
 

§ 2. 1. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się kwoty:  
1) 17.293 zł na wspólną organizację doradztwa metodycznego w województwie opolskim,  
2) 15.500 zł (§ 4300) do dyspozycji Starosty Krapkowickiego z przeznaczeniem na różne formy 
doskonalenia zawodowego, w tym m.in. na szkolenie nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w szkołach lub placówkach. 
2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 zostaną przekazane samorządowi województwa opolskiego  
w formie dotacji. 
 

§ 3. 1. Pozostałe środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 24.850 zł 
przekazuje się do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki,  
w wysokości proporcjonalnej do ilości nauczycieli pełnozatrudnionych w tych jednostkach,  
a mianowicie: 
1) Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – 8.771 zł, 
2) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – 3.654 zł, 
3) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach – 3.411 zł, 
4) Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach – 6.091 zł, 
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach – 2.923 zł. 
2. Zarząd Powiatu w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dyrektora jednostki, może 
wyrazić zgodę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin. 
 

§ 4. 1. Ze środków przekazywanych do szkół i placówek oświatowych dofinansowuje się  
w szczególności: 
1) opłaty za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, 
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli, 
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych 
formach doskonalenia, 
4) zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, dla potrzeb szkół i poradni. 
2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi 1.500 zł. 
3. O wysokości dofinansowania opłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, decyduje dyrektor jednostki. 

 
§ 5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki na 2018 r., stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 



 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej. 

 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 
 

 

 Podpisy Członków Zarządu: 

                 Maciej Sonik                                    ............................. 

                 Sabina Gorzkulla                             ............................. 

                 Wojciech Kowalski                          ............................. 

                 Ryszard Reszczyński                       .............................. 

                 Dariusz Willim                                ............................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

  Załącznik  
  do uchwały Nr  /2018 
  Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
  z dnia 15 lutego 2018 r.  

 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krapkowicki na 2018 r. 
 
1. Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach 
    1) Formy kształcenia: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje metodyczne. 
    2) Specjalności, tematyka: Chemia, Organizacja i zarządzanie w placówkach oświatowych, Auto 

CAD, Inventor, reforma systemu edukacji (zmiany programowe, zmiany organizacyjno – 
systemowe). 

    3) Dopuszcza się inne formy i specjalności wynikające z potrzeb szkoły. 
 

2. Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
    1) Formy kształcenia: kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje. 
    2) Specjalności, tematyka: kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, Odkrywcy sekretów nauki - 

innowacyjny kurs trenerski dla nauczycieli, Programowanie, Edukacja Prawna, Kurs trenerski, 
Coaching, Egzaminator DSD, Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego, Chemia w małej 
skali, Metoda integracji sensorycznej, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci 
z autyzmem, Trening umiejętności społecznych, Jak pisać wnioski w projektach UE?, Social 
Media w szkole, Mam prawo do stawiania granic – połączenie roli nauczyciela z ochroną samego 
siebie, W słowach i między słowami – jak porozumiewać się z innymi? Techniki skutecznej 
komunikacji, Wdrożenie systemu MOL w bibliotece, Nazwa Podsłuchaj! Podcasty na lekcji 
niemieckiego, Konferencje metodyczne chemia i edukacja dla bezpieczeństwa, Konferencja 
Stowarzyszenia Matematyków, Jak nauczyć się uczyć matematyki?. 

    3) Dopuszcza się inne formy i specjalności wynikające z potrzeb szkoły. 
 
3. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach 
    1) Formy kształcenia: studia podyplomowe, kursy, warsztaty, wykłady, konferencje. 
    2) Specjalności, tematyka: Prawo gospodarcze i handlowe, Doradztwo zawodowe, Technologie 

informacyjne w dydaktyce, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacja pracy szkoły, 
zmiany w prawie oświatowym, wspomaganie szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych, 
przywództwo edukacyjne, szkolenia z zakresu profilaktyki i wychowania oraz promocja zdrowia 
psychicznego, edukacja dla bezpieczeństwa, Mediacje i rozwiązywanie konfliktów  
w społeczności szkolnej, egzaminy zewnętrzne - przygotowanie uczniów do egzaminów 
zewnętrznych, propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, budowanie strategii i komunikacji 
zewnętrznej, szkolenia z pakietu Microsoft Office, kursy – języki obce.  

    3) Dopuszcza się inne formy i specjalności wynikające z potrzeb szkoły. 
 
4. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach 
    1) Formy kształcenia: studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty. 
    2) Specjalności, tematyka: Logopedia ogólna i kliniczna, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, 

Edukacja dla bezpieczeństwa, Neurorehabilitacja w edukacji i terapii z integracją sensoryczną, 
Informatyka i programowanie, Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera, Integracja sensoryczno-motoryczna, Dogoterapia/kynoterapia, Felinoterapia, Terapia 
pedagogiczna z oligofrenopedagogiką, koncepcja Halliwick – kurs terapii w wodzie i nauki 
pływania osób niepełnosprawnych, szkolenie z zakresu obsługi pracowni komputerowej, 
szkolenie z diagnozy funkcjonalnej opartej o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), szkolenie z zakresu metody eksperymentu, komunikacja 
alternatywna, pierwsza pomoc przedmedyczna, pierwsza pomoc – ratownictwo wodne, 
matematyka dla uczniów z trudnościami w uczeniu się, Integracja odruchów pierwotnych wg 
Sally Goddard Blythe, Metoda NDT Bobath, Metoda Filadelfijska, Metoda Kierowanego 
Nauczania, Metoda Vojty, Metoda W. Sherborn, Metoda Castilio Moralesa, Metoda Dennisona, 
Metoda Knillów, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metoda G. Domana, 



 

Zastosowanie metody 18 struktur wyrazowych w reedukacji dzieci z trudnościami w nauce, 
Zastosowanie Piktogramów, Metoda Blissa.   

    3) Dopuszcza się inne formy i specjalności wynikające z potrzeb szkoły. 
 
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach  
    1) Formy kształcenia: studia podyplomowe, szkolenia. 
    2) Specjalności, tematyka: „Autyzm, diagnoza i terapia”, „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka 

Rozwojowa”, „Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami”, „Prognozowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi (niesłyszące, 
autystyczne z afazją)”, „Procedury diagnozy dysleksji w poradnictwie psychologiczno-
pedagogicznym w Polsce”, „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy 
dziecka w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia”, Psychoterapia, Superwizja, „Terapia 
EEGBiofeedback – II stopień”. 

    3) Dopuszcza się inne formy i specjalności wynikające z potrzeb poradni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


