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RAPORT 

 
Z DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH  
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
ZA 2012 ROK 

 
 
I. Podstawa prawna: 
 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 

r. Nr 142, poz. 1590); 
 art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674); 
 § 6 ust. 2 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. z 2002 r. Nr 46, 
poz. 430); 

 uchwała XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok. 

 
Dofinansowaniem zgodnie z § 2 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. 2002 Nr 46, poz. 430), 
objęte są: 

1. Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia 
wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz 
podróży służbowych doradców metodycznych. 

2. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,  
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 
4. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych  w Województwie 
Łódzkim. 

5. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki. 
6. Szkolenie rad pedagogicznych. 
7. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli. 
8. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. 
9. 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. 
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II. Przyznane środki i ich podział 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012, dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Samorząd Województwa Łódzkiego został przyjęty uchwałą Nr 139/12 Zarządu 
Województwa Łódzkiego w dniu 6 lutego 2012 roku. W dniu 6 listopada 2012 r. uchwałą  
Nr 1762/12 Zarządu Województwa Łódzkiego dokonano nowelizacji uchwały Nr 139/12, 
która polegała na przesunięciu nadwyżki w kwocie 4.140 zł, powstałej w Kolegium 
Nauczycielskim w Wieluniu, w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu oraz  
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi, do innych placówek, w celu racjonalnego 
wykorzystania całości środków. Kolejna zmiana, której dokonano uchwałą Nr 2007/12 z dnia 
19 grudnia 2012 r. dotyczyła połączenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w Rafałówce i Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce w Zespół Szkół Specjalnych  
w Rafałówce. 

Kwota zabezpieczona w budżecie województwa łódzkiego na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok wyniosła 228.119,00 zł w tym: 
 wysokość środków na organizację doradztwa metodycznego dla CKU SWŁ w Łodzi -  

47.700,00 zł 
 organizacja konferencji - 30.000,00 zł: 

 10.000 zł dla CKU SWŁ w Łodzi, 
 10.000 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, 
 10.000 zł dla Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu. 

Wysokość środków została określona na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków 
(…) i stanowią one 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok został 
utworzony w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych SWŁ. 
Określona została maksymalna kwota dofinansowania opłat, specjalności oraz formy 
kształcenia. Zapisy te przedstawiają się następująco: 

Maksymalna kwota dofinansowania: 

a)  indywidualnej formy doskonalenia dla nauczycieli w wysokości: 

- do  80 % opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne   
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
szkoły lub placówki, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

b) zbiorowej formy doskonalenia nauczycieli w wysokości: 

- do 100% opłat za szkolenia rady pedagogicznej, kształcenie i organizację 
doskonalenia zawodowego, w tym zakup materiałów i pomocy dydaktycznych; 

c) kosztów delegacji krajowych w wysokości: 

- do 100 %  - w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych; 

d) kosztów delegacji zagranicznych w wysokości: 

- do 40 %  - w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych; 

e) kosztów udziału w zagranicznych szkoleniach wyjazdowych w wysokości do 80 % 
(dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich szkół i placówek podległych Samorządowi 
Województwa Łódzkiego). 

Formy, specjalności kształcenia i maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych 
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:  

1. Formy kształcenia – specjalności studiów podyplomowych, studiów magisterskich: 
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a) dla szkół policealnych samorządu województwa łódzkiego: 
- doradztwo zawodowe i polityka personalna 
- psychoonkologia 
- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 

 
b) dla Centrów Kształcenia Ustawicznego: 

- organizacja turystyki i agroturystyki 
- kosmetologia 
- opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną 
- doradztwo zawodowe 
- trenerskie dla nauczycieli wychowania fizycznego 
- fizyka w elektroradiologii 

 
c) dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce: 

- plastyka 
- pedagogika lecznicza 

 
d) dla zakładów kształcenia nauczycieli: 

- zarządzanie oświatą 
- edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym 
- etyka i filozofia dla nauczycieli 
- edukacja do nauczania geografii i edukacji obywatelskiej 
- edukacja początkowa w zakresie przedszkola i klas I-III 

 
e) dla bibliotek pedagogicznych: 

- broker informacji 
 

f) dla wojewódzkich ośrodków doskonalenia: 
- doradztwo zawodowe 
- terapia pedagogiczna 
- arteterapia 

 
g) dla burs samorządu województwa łódzkiego: 

- doradztwo zawodowe 
 

2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli: 

- do 80 % kosztów kształcenia - nie więcej niż 4.000 zł. 

 
Tabela podziału środków przyznanych poszczególnym placówkom na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz ich wykorzystanie w 2012 roku 
 

Lp. Jednostka 
organizacyjna 

Plan wg. 
uchwały  
nr 139/12 

Plan po 
zmianach 

Wykonanie na 
31.12.2012 % Wykonanie 

1 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna w 
Rafałówce 

5 419 4 888 4 888 100,0% 

2 
Zespół Szkół 
Specjalnych w 
Rafałówce 

0 531 530 100,0% 
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3 

Publiczna Policealna 
Szkoła 
Nowoczesnych 
Technologii dla 
Dorosłych w Łodzi  

8 000 8 000 8 000 100,0% 

4 Szkoła Policealna 
SWŁ w Łowiczu 4 000 4 000 4 000 100,0% 

5 Szkoła Policealna 
SWŁ w Sieradzu 5 000 5 000 4 999 100,0% 

6 Szkoła Policealna Nr 
1 SWŁ w Łodzi 6 500 6 500 6 500 100,0% 

7 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Łodzi 

76 600 80 320 80 191 99,8% 

8 
Szkoła Policealna 
SWŁ w Piotrkowie 
Trybunalskim 

5 000 5 000 4 999,00 100,0% 

9 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Tomaszowie 
Mazowieckim 

9 200 9 200 8 568,94 93,1% 

10 
Kolegium 
Nauczycielskie w 
Wieluniu 

5 000 4 400 4 313,00 98,0% 

  
Kolegium 
Nauczycielskie w 
Zgierzu 

26 000 26 000 25 201,10 96,9% 

12 
Nauczycielskie 
Kolegium Języków 
Obcych w Sieradzu 

5 000 5 000 4 832,82 96,7% 

13 
Zespół Kolegiów 
Nauczycielskich w 
Łowiczu 

6 000 5 260 5 186,30 98,6% 

14 WODN w Łodzi 7 000 7 000 6 989,5 99,9% 

15 WODN w Piotrkowie 
Trybunalskim 7 500 7 500 7 286 97,1% 

16 WODN w Sieradzu 4 200 4 200 4 200 100,0% 

17 WODN w 
Skierniewicach 4 500 4 500 4 500,00 100,0% 

18 
Pedagogiczna 
Biblioteka 
Wojewódzka w Łodzi 

16 000 13 200 13 198,25 100,0% 

19 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Piotrkowie Tryb. 

6 000 6 000 5 888,40 98,1% 

20 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Sieradzu 

5 000 5 000 4 959,6 99,2% 

21 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Skierniewicach 

6 000 6 000 5 925,95 98,8% 
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22 
Bursa Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego   w Łodzi 

0 0 0 0,0% 

23 

Bursa Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego   w 
Łowiczu 

500 500 500 100,0% 

24 

Bursa Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego   w 
Sieradzu 

8 700 9 120 9 120 100,0% 

25 

Bursa Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego   w 
Tomaszowie 
Mazowieckim 

1 000 1 000 803 80,3% 

  
Razem 218 119,00 228 119,00 225 579,21 98,9% 

 
III. Analiza wykorzystania przyznanych środków na poszczególne formy doskonalenia 
 

Dokonano analizy wykorzystania przyznanych środków  finansowych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli przez placówki prowadzone przez SWŁ, z której wynika,  
że największa część środków została wydatkowana na organizację doradztwa 
metodycznego bo aż 22,7% ogólnego budżetu, następnie kwotę 39.449,42 zł (17,5%) 
przeznaczono na zbiorowe formy doskonalenia, czyli szkolenia rad pedagogicznych,  
z których skorzystały 434 osoby. 17% przekazanych środków placówki wykorzystały na 
organizację następujących konferencji: 

 Konferencja naukowa „Współczesne kierunki edukacyjne i praktyka nauczycielska 
w międzynarodowym kontekście” zorganizowana przez Kolegium Nauczycielskie  
w Zgierzu. 

 Konferencja „E-Booki na horyzoncie” zorganizowana przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi. 

 Konferencja „Zagrożenia życia i zdrowia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych” 
zorganizowana przez CKU w Łodzi. 

W 2012 roku żadna placówka nie wykazała wydatkowania środków na szkolenia 
zagraniczne, natomiast zakup pomocy dydaktycznych waha się w granicach 1% środków. 
Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 doradztwo metodyczne  - 22,7% 51 200,00 

2 rady pedagogiczne 434 17,5% 39 449,42 

3 organizacja konferencji - 17% 38 454,68 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

161 16,9% 38 081,90 

5 studia podyplomowe 15 11% 24 870,00 

6 delegacje 160 8,4% 18 806,30 

7 kursy kwalifikacyjne 13 5,5% 12 334,00 

8 zakup pomocy 
dydaktycznych - 1% 2 383,00 

9 szkolenia zagraniczne 0 0% 0,00 

 Suma 783 100% 225 579,21 
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IV. Analiza wykorzystania przyznanych środków na doskonalenie zawodowe  
w poszczególnych typach placówek 

1. Szkoły i CKU 
 
Wydatkowana kwota: 51 341,38 zł (bez środków na doradcę metodycznego i organizację 

konferencji) 
 

Lp Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 studia podyplomowe   7 18,2% 9 350,00 

2 kursy kwalifikacyjne  11 19,4% 9 944,00 

3 rady pedagogiczne 219 29,2% 14 963,00 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

27 24,9% 12 782,80 

5 delegacje 22 5,7% 2 916,97 

6 zakup pomocy 
dydaktycznych - 2,6% 1 383,39 

 
 

Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia 
zawodowego w szkołach SWŁ w ujęciu %

18,2%

19,4%

29,2%

24,9%

5,7% 2,6%
studia podyplomow e

kursy kw alifikacyjne

rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
w arsztaty, seminaria
delegacje

pomoce dydaktyczne

 
 

Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach 
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa 
tabela: 
 

Centra Kształcenia Ustawicznego Szkoły 
Formy 

doskonalenia  Tematyka koszty 
delegacji Tematyka koszty 

delegacji 
medycyna, ratownictwo 
medyczne 1317,82 ortodoncja 628,80 Formy 

indywidualne 

usprawnienie pracy i 
rozwoju zawodowego 
nauczyciela, kursy 
pedagogiczne 

271,12 

medycyna, ochrona zdrowia 
(rehabilitacja, masaż), 
organizacja i zarządzanie 
oświatą, pedagogika 
lecznicza  

2007,23 
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statystyka 400,00 

studia podyplomowe: 
zarządzanie oświatą, 
bibliotekoznawstwo, 
doradztwo zawodowe, 
psychoonkologia 

294,00 

pomoc społeczna 400,00     

Formy 
zbiorowe 

promocja placówki 
oświatowej -  

ewaluacja, motywowanie 
uczniów, promocja i 
marketing szkoły, analiza 
egzaminów zewnętrznych 

3433,00 

 
2. Zakłady kształcenia nauczycieli 

 
Wydatkowana kwota: 28 412,60 zł (bez środków na organizację konferencji) 

 

Lp Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 studia podyplomowe   4 17,8% 5 060,00 

2 kursy kwalifikacyjne  0 0% 0,00 

3 rady pedagogiczne 62 46,4% 13 188,42 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

31 20% 5 686,80 

5 delegacje 21 12,2% 3 477,38 

6 zakup pomocy 
dydaktycznych - 3,6% 1 000,00 

 

Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia 
zawodowego w kolegiach SWŁ w ujęciu %

17,8%

0,0%

46,4%

20,0%

12,2%
3,6%

studia podyplomow e

kursy kw alifikacyjne

rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
w arsztaty, seminaria
delegacje

pomoce dydaktyczne

 
 
 
Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach 
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa 
tabela: 
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KOLEGIA 
Formy 

doskonalenia  Tematyka koszty delegacji 

studia podyplomowe: zarządzanie 
oświatą, edukacja obywatelska, 
edukacja przedszkolna i 
wczesnoszkolna 

- 

techniki uczenia/metodyka 998,24 
awans zawodowy nauczyciela 36,60 

szkolenia lingwistyczne 752,02 
zagadnienia z obszaru kultury 126,62 
zagadnienia oświatowe 354,88 

szkolenia informatyczne 105,14 
szkolenia z zakresu psychologii 106,25 
szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy 108,00 

szkolenia z zakresu pedagogiki 314,38 

Formy 
indywidualne 

szkolenia z zakresu resocjalizacji 530,00 
promocja placówki oświatowej - 
szkolenia z zakresu jakości pracy - 
sztuka prezentacji - 
szkolenia metodyczne - 
szkolenia z zakresu pedagogiki - 

Formy 
zbiorowe 

pierwsza pomoc - 
 
 
3. Wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli 
 

Wydatkowana kwota: 22 975,50 zł 
 

Lp. Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 studia podyplomowe   2 6,5% 1 500,00 

2 kursy kwalifikacyjne  0 0% 0,00 

3 rady pedagogiczne 100 25,2% 5 800,00 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

52 49% 11 260,50 

5 delegacje 39 19,3% 4 415,00 

6 zakup pomocy 
dydaktycznych - 0% 0,00 
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Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia 
zawodowego w WODN SWŁ w ujęciu %

6,5%

0,0%

25,2%

49,0%

19,3%

0,0%

studia podyplomow e

kursy kw alif ikacyjne

rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
w arsztaty, seminaria
delegacje

pomoce dydaktyczne

 
 

Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach 
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa 
tabela: 

WODNy 
Formy 

doskonalenia Tematyka koszty delegacji 

nowoczesne technologie w pracy 
(multimedia, internet, obsługa 
programów, grafika, edytory tekstowe) 

399,00 

współpraca z uczniem (komunikacja, 
praca z dzieckiem, uczniem) 368,00 

szkolenia usprawniające pracę 
nauczyciela i działalność oświatowo-
organizacyjną placówki, terapia 
pedagogiczna 

1753,00 

szkolenia specjalistyczne z zakresu 
prowadzenia konkretnych przedmiotów 637,00 

Formy 
indywidualne 

studia podyplomowe: doradztwo 
zawodowe, arteterapia, terapia 
pedagogiczna 

- 

współpraca z uczniem (komunikacja, 
praca z dzieckiem, uczniem), 
motywowanie ucznia 

-  

Formy 
zbiorowe 

szkolenia usprawniające pracę 
nauczyciela i działalność oświatowo-
organizacyjną placówki, zmiany 
systemowe w oświacie, prawo 
autorskie w edukacji 

 - 

 
4. Biblioteki pedagogiczne 
 

Wydatkowana kwota: 22 772,70 zł (bez środków na organizację konferencji) 
 

Lp. Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 studia podyplomowe   1 4,6% 1 040,00 
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2 kursy kwalifikacyjne  1 5,2% 1 190,00 

3 rady pedagogiczne 45 18,8% 4 298,55 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

49 36,6% 8 326,20 

5 delegacje 72 34,8% 7 916,95 

6 zakup pomocy 
dydaktycznych - 0% 0,00 

 

Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia 
zawodowego w bibliotekach pedagogicznych SWŁ w ujęciu %

4,6%

5,2%

18,8%

36,6%

34,8%

0,0%

studia podyplomow e

kursy kw alifikacyjne

rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
w arsztaty, seminaria
delegacje

pomoce dydaktyczne

 
 
Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach 
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa 
tabela: 

 
Biblioteki 

Formy 
doskonalenia Tematyka koszty delegacji 

nowoczesne technologie (multimedia, 
internet, obsługa programów, grafika, 
edytory tekstowe) w pracy bibliotekarza 

2539,00 

współpraca z czytelnikiem (komunikacja, 
praca z dzieckiem, uczniem, osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo) 

805,00 

szkolenia usprawniające pracę 
bibliotekarza i działalność statutową 
biblioteki 

1982,00 

Formy 
indywidualne 

studia podyplomowe - broker informacji 426,00 

nowoczesne technologie (multimedia, 
internet, obsługa programów, grafika, 
edytory tekstowe) w pracy bibliotekarza 

300,00 

współpraca z czytelnikiem (komunikacja, 
praca z dzieckiem, uczniem, osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo) 

600,00 Formy zbiorowe 

szkolenia usprawniające pracę 
bibliotekarza i działalność statutową 
biblioteki 

600,00 
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5. Bursy 
Wydatkowana kwota: 10 423,00 zł 
 

Lp. Forma doskonalenia Liczba osób 
korzystających 

% wykorzystanie 
środków Wydatkowana kwota 

1 studia podyplomowe   1 76% 7 920,00 

2 kursy kwalifikacyjne  1 11,5% 1 200,00 

3 rady pedagogiczne 8 11,5% 1 200,00 

4 
kursy doskonalące, 
seminaria, warsztaty, 
konferencje 

2 0,2% 25,60 

5 delegacje 6 0,8% 77,00 

6 zakup pomocy 
dydaktycznych - 0% 0,00 

 

Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia 
zawodowego w bursach SWŁ w ujęciu %

76,0%

11,5%

11,5%

0,2%

0,8%

0,0%
studia podyplomow e

kursy kw alifikacyjne

rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
w arsztaty, seminaria
delegacje

pomoce dydaktyczne

 
Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach 
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa 
tabela: 

BURSY 
Formy 

doskonalenia  Tematyka koszty 
delegacji 

studia podyplomowe – doradztwo 
zawodowe i personalne - 

kursy kwalifikacyjne - Formy 
indywidualne konferencje przedmiotowo – 

metodyczne (umiejętności 
wychowawcze, panowanie nad 
emocjami, eurosieroctwo) 

77,00 

promocja placówki oświatowej - Formy 
zbiorowe odpowiedzialność nauczyciela 

wychowawcy - 

 


