
     
 
 

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów 
z dnia 30 stycznia 2014 roku 

 

w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i 
form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 
2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art.70a ust.1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 
674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 
1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247 poz. 1369; z 2008r. Nr 145, 
poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz.1, Nr 56 poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97 poz. 800, 
Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz.1706; z 2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012r. poz. 
908, poz. 1544; z 2013r. poz. 675, poz. 1421) w związku z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 listopada 
2013r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013r. poz. 
1645) oraz §6 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002r. 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. z 2002r. Nr 46 poz. 430), zarządza się co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów na rok 2014, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane w roku 2014 dla poszczególnych szkół i przedszkoli w wysokościach 
określonych w załącznikach od nr 2 do nr 8 niniejszego zarządzenia. 

 
§ 3 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół i Przedszkoli 

 
§ 4  

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

    Wójt Gminy 
 

       Dionizy Duszyński 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popielów na 2014r.: 

 
1 Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, 

poz. 674 z późn. zm.), art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie niektórych ustaw w 
związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1645) oraz Uchwały XXXIV/230/2014 
z dnia 30 stycznia 2014r. w 2014 roku wydatki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli 
określono na kwotę  21.204zł, 

 
2 Na finansowanie zadań, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2002r. 

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. z 2002r. Nr 46 poz. 430) przeznacza się w 2014r. kwotę 
6.360zł, która zostanie przekazana Województwu Opolskiemu na organizację doradztwa 
metodycznego. 
Powyższa kwota stanowi 30% środków, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela, z związku z przepisem art. 9 pkt.1 ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz Uchwały XXXIV/230/2014 z dnia 
30 stycznia 2014r. 

 
3    Na finansowanie zadań wyszczególnionych w §2 ust. 1 pkt. 2–6 oraz ust. 2 pkt. 1–3 

Rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. przeznacza się kwotę 14.844zł  
wg poniższego zestawienia  

 
Wykaz szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów i kwot przydzielonych do 
dyspozycji Dyrektorów na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
 

 
Nazwa szkoły / przedszkola 

Kwota 
odpisu przeznaczona 

na jednostkę 

 
Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach 

 
4.213zł 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie 

 
3.807zł 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach 

 
2.033zł 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach 

 
2.024zł 

 
Przedszkole Publiczne w Popielowie 

 
1.296zł 

 
Przedszkole Publiczne w Karłowicach 

 
605zł 

 
Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach  

 
866zł 

 
RAZEM 

 
14.844zł 

 

 

 

 



4  Finansowanie form kształcenia, w szczególności takich jak:  
 

1) organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,  

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,  
3) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych,  
4) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/przedszkola,  
5) szkolenie rad pedagogicznych, 
6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli 
 
następuje ze środków wyodrębnionych w planach finansowych szkół i przedszkoli na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli na 2014r., które musi być zgodne z załącznikami od nr 2 do nr 8 niniejszego 
zarządzenia, odpowiednio dla danej jednostki.  
 
Formą zapłaty za finansowanie w/w form kształcenia jest faktura wystawiana na szkołę / przedszkole, 
która obejmuje 100% poniesionych wydatków ze środków przeznaczonych na dofinansowanie 
dokształcania nauczycieli. 
 

 
5 Częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz za seminaria dla 
nauczycieli następuje po złożeniu przez nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie do 
Dyrektora szkoły/przedszkola następujących dokumentów:  

 
1) wniosku nauczyciela, który uczestniczył w wybranej formie doskonalenia zawodowego, 
2) kserokopii faktury lub dowodu poniesionej przez nauczyciela opłaty,  
3) zaświadczenia o uczestnictwie lub ukończeniu formy dokształcania, której wniosek dotyczy. 

 
W przypadku Dyrektora szkoły/przedszkola wniosek składany jest do Wójta Gminy. 
  
Decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmuje: 
 
1) Wójt – w przypadku wniosków złożonych przez Dyrektorów szkół / przedszkoli, 
2) Dyrektor szkoły / przedszkola – w przypadku wniosków złożonych przez nauczycieli. 
 
Forma kształcenia oraz specjalność muszą być zgodne z załącznikami od nr 2 do nr 8 niniejszego 
zarządzenia, odpowiednio dla danej jednostki.  
 
Wypłata dofinansowania następuje z budżetu szkoły / przedszkola zgodnie z przekazanym planem 
finansowym. 
 
6 Dyrektor szkoły / przedszkola w terminie do: 
 
1) 31 marca 2015r. złoży Wójtowi Gminy sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków 

przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014r., 
2) do 30 listopada 2014r. złoży Wójtowi Gminy plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2015r.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach, w oparciu o 
przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1 Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 
wysokości do 70% wydatkowanej kwoty  

 
2 Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

1) Studia podyplomowe, licencjackie, kursy kwalifikacyjne:  
 

a) Terapia pedagogiczna, 
b) Chemia, 
c) Historia 
 

2) Warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu języków obcych:  
 

a) Języki obce – w tym: angielski, niemiecki,  
b) Język mniejszości narodowej 
 

3) Kursy i szkolenia z zakresu informatyki: 
 

a) Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy szkoły, 
b) Tworzenie kursów e-learningowych,  
c) ICT w nowoczesnym zarządzaniu jednostką, 
d) Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej,  
e) Kursy i szkolenia w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”  
 

4) Warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych: 
 

a) Profilaktyka i wychowanie – organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
świetle nowych przepisów, 

b) Problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, 
c) Zapobieganie uzależnieniom 

 
5) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy szkoły, w tym kursy i szkolenia w 

ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie: 
 

a) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, 
b) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
c) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
d) Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w codziennej pracy 

nauczyciela, 
e) Kształtowanie wizerunku szkoły, 
f) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z 

niepełnospawnościami sprzężonymi), 
g) Praca z uczniem uzdolnionym, 
h) Budowanie dobrych relacji, budowanie zespołu, komunikacja interpersonalna w szkole, 
i) Skuteczne motywowanie uczniów do nauki, diagnozowanie metod pracy z uczniem o 

różnym potencjale i sposobach absorbcji wiedzy,  
j) Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela – jak się przez nim bronić, 

autorytet nauczyciela, 
k) Profilaktyka wad postawy 

 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie, w oparciu o 
przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1 Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 
wysokości do 70% wydatkowanej kwoty  

 
2 Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

1) Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne: 
 

a) Język angielski  
b) Informatyka w edukacji 
c) Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej  

 
2) Warsztaty, kursy i szkolenia z zakresu języków obcych: 
 

a) Języki obce, w tym: angielski, niemiecki  
b) Język mniejszości narodowej 

 
3) Kursy i szkolenia z zakresu informatyki  
 

a) Wykorzystanie technik komputerowych, 
b) Technologia informacyjna w szkole, 
c) Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej 

 
4) Kursy i szkolenia z zakresu edukacji regionalnej 

 
5) Warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych: 

 
a) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
b) Problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, 
c) Zapobieganie uzależnieniom  

 
6) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy szkoły, w tym kursy i szkolenia 

w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  
 

d) Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim,   
a) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego,  
b) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
c) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
f) Promocja zdrowia, profilaktyka wad postawy 

 
 
 
 
 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w 
Karłowicach, w oparciu o przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1 Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 
wysokości do 70% wydatkowanej kwoty 

 
2 Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

1) Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne:  
 

a) Muzyka, 
b) Logopedia 

 
2) Kursy i szkolenia z zakresu języków obcych, w tym język angielski i niemiecki, 
 
3) Kursy i szkolenia z zakresu informatyki  
 

a) Wykorzystanie technik komputerowych, 
b) Technologia informacyjna w szkole, 
c) Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej 

 
4) Warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych: 
 

a) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
b) Problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, 
c) Zapobieganie uzależnieniom 

 
5) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy szkoły, w tym kursy i szkolenia 

w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  
 

a) Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim   
b) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, 
c) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
d) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
f) Praca z uczniem uzdolnionym,  
g) Kurs kierowników wycieczek, 
h) Promocja zdrowia, profilaktyka wad postawy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach,  
w oparciu o przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1 Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 
wysokości do 70% wydatkowanej kwoty 

 
2 Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

 
1) Kursy i szkolenia z zakresu języków obcych: 
 

a) Języki obce, w tym angielski, niemiecki,  
b) Język mniejszości narodowej 

 
3) Kursy i szkolenia z zakresu informatyki  
 

a) Wykorzystanie technik komputerowych, 
b) Technologia informacyjna w szkole, 
c) Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej 

 
4) Warsztaty, kursy, szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych: 

 
a) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
b) Problem przemocy wobec dzieci i młodzieży, 
c) Zapobieganie uzależnieniom 

 
  5) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy szkoły, w tym kursy i szkolenia 

w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  
 

a) Doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim   
b) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, ewaluacja zewnętrzna,  
c) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
d) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
f) Praca z uczniem uzdolnionym, 
g) Promocja zdrowia, profilaktyka wad postawy ,  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



Załącznik Nr 6 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Popielowie, w oparciu o przedłożony 
plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

 
1. Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 

dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w wysokości do 70% wydatkowanej kwoty 

 
2. Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

1) Studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne:  
 

a) Wychowanie przedszkolne, 
 

2) Kursy i szkolenia z zakresu języków obcych: 
 

a) Języki obce, w tym angielski, niemiecki, 
b) Język mniejszości narodowej  
 

3) Kursy i szkolenia z zakresu wykorzystania technik komputerowych 
 

4) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy przedszkola, w tym kursy i 
szkolenia w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  

 
a) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, 
b) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
c) Funkcjonowanie przedszkoli – nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, 
d) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Walory diagnozy pedagogicznej i jej wpływ na osiąganie przez dziecko gotowości 

szkolnej,  
f) Rozwijanie aktywności ruchowo – muzycznej u dzieci, w tym profilaktyka wad 

postawy, 
g) Komunikacja i umiejętność współpracy w grupie, 
h) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, praca z dzieckiem 

zdolnym, 
i) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
j) Nowe techniki plastyczne i techniczne w zajęciach z dziećmi,  
k) Innowacje pedagogiczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Karłowicach, w oparciu o 
przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1. Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w wysokości do 70% wydatkowanej kwoty  

 
2. Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  

 
1) Studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne:  
 

a) Wychowanie przedszkolne, 
b) Języki obce: języka angielski, język niemiecki, 
c) Wczesne wspomaganie rozwoju, 
d) Gimnastyka korekcyjna 

 
2) Kursy i szkolenia z zakresu języków obcych, w tym angielski, niemiecki  
 
3) Kursy, szkolenia w zakresu wykorzystania technik komputerowych 

 
4) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy przedszkola, w tym kursy i 

szkolenia w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  
 

a) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, 
b) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
c) Funkcjonowanie przedszkoli – nowe zasady rekrutacji do przedszkoli  
d) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Walory diagnozy pedagogicznej i jej wpływ na osiąganie przez dziecko gotowości 

szkolnej,  
f) Rozwijanie aktywności ruchowo – muzycznej u dzieci, w tym profilaktyka wad 

postawy,  
g) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
h) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
i) Nowe techniki plastyczne i techniczne w zajęciach z dziećmi, 
j) Innowacje pedagogiczne 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 8 

do Zarządzenia Nr 0050.481.2014 
Wójta Gminy Popielów  

 z dnia 30 stycznia 2014r. 
 
 

W porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach, w oparciu o 
przedłożony plan doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się: 

1. Maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2014r. 
dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w wysokości do 70% wydatkowanej kwoty  

 
2. Formy i specjalności, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust.1 jest przyznawane:  
 

1) Studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe:  
 

a) Wychowanie przedszkolne, 
 

2) Kursy i szkolenia z zakresu języków obcych: 
a) Języki obce, w tym angielski, niemiecki  
b) Język mniejszości narodowej  

 
3) Kursy, szkolenia w zakresu wykorzystania technik komputerowych 

 
4) Kursy i szkolenia wpływające na poprawę jakości pracy przedszkola, w tym kursy i 

szkolenia w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w zakresie:  
 

a) Sprawowanie przez Dyrektora nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna, 
b) Nowe regulacje prawne w zarządzaniu oświatą, 
c) Funkcjonowanie przedszkoli – nowe zasady rekrutacji do przedszkoli  
d) Budowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (mechanizmy 

ustalania zadań, celów i mierników oraz szacowania ryzyka), 
e) Walory diagnozy pedagogicznej i jej wpływ na osiąganie przez dziecko gotowości 

szkolnej,  
f) Rozwijanie aktywności ruchowo – muzycznej u dzieci, w tym profilaktyka wad 

postawy, 
g) Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
h) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 
i) Nowe techniki plastyczne i techniczne w zajęciach z dziećmi, 
j) Innowacje pedagogiczne 

 
 

 


