
                                                    Zarządzenie  Nr  17 / 2023                           

Burmistrza Miasta Poręba 

                                                         z dnia 30 stycznia 2023 
 

w sprawie planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół                                  

i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Poręba 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 70a ust. 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 

kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653),   

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się na rok 2023 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli   

w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Poręba jest organem prowadzącym, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

1. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę w procentach dofinansowania do opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia  nauczycieli według treści 

załącznika do niniejszego Zarządzenia. 

2.Określa się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone, 

według treści załącznika do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Poręba. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                     Burmistrz Miasta Poręba 

                                                                                                              Ryszard Spyra 

 

 

 

 

 



                                                                                        Załącznik  

                                                                                               do Zarządzenia Burmistrza Miasta Poręba 

                                                                                               Nr 17/2023   z dnia 30 stycznia 2023r. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych                        

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poręba 

 

§ 1 

1.Ustala się maksymalna kwotę dofinansowania opłat i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane: 

1)opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – studia podyplomowe -  wynosi 

50% wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 1.200 zł. za semestr, 

2) opłaty za szkolenia rad pedagogicznych oraz za doradztwo metodyczne – 100% wartości. 

 

§ 2 

 1. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego, które będą objęte 

dofinansowaniem:  

- kursy kwalifikacyjne,  

- szkolenia dla nauczycieli, 

- warsztaty, 

- studia podyplomowe,   

- inne formy doskonalenia zawodowego. 

 

2. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które przeznaczone jest 

dofinansowanie: 

1/Praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

2/Zagrożenia psychospołeczne ucznia, 

3/Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe w edukacji, 

4/Praca z uczniem cudzoziemcem – jak podnieść jakość procesu kształcenia, 

5/Nauczanie języka polskiego jako obcego, 

6/Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju innych 

uczniów, 

7/ Bezpieczeństwo w szkole, 



8/Podstawa programowa a kanon i  założenia edukacji klasycznej, 

9/Nowości w prawie oświatowym, 

10/Jak ciekawie łączyć treści dydaktyczne z wychowawczymi ( w tym doskonalenie 

kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami z zagranicy, w szczególności z Ukrainy), 

11/Wspomaganie rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

12/Jak budować integrację w klasie? 

13/Cyfrowy uczeń generacji „Z” – jak z nim pracować? 

14/ Praca nauczyciela- jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami? 

15/Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty w planowaniu 

pracy dydaktycznej, 

16/ Uczniowie zdolni – jak ich rozpoznać i jak z nimi pracować? 

17/ Skuteczna współpraca i komunikacja z rodzicami w szkołach oraz placówkach, 

 

18/Jak skutecznie radzić sobie z przejawami manipulacji w pracy, 

19/Laboratoria przyszłości -okulary „VR”- wirtualna rzeczywistość w praktyce szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


