
ZARZĄDZENIE Nr 753/2458 /23 
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA 

z dnia   25  stycznia    2023 r. 

w  sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 
Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.), § 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. Ustala się maksymalne kwoty na dofinansowanie w 2023 r. opłat za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli:  
1) w przypadku studiów podyplomowych -  w wysokości   4500 złotych, 
2) w przypadku studiów licencjackich lub magisterskich - w wysokości   3500  złotych, 
3) w przypadku kursów kwalifikacyjnych  –  w wysokości  2500 złotych, 
4) w przypadku kursów innych niż wskazane w pkt 3, warsztatów, seminariów, konferencji i wykładów   

–  w wysokości  2000 złotych. 
§2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1, może  być przyznawane  na: 
1) studia licencjackie i magisterskie oraz studia podyplomowe  dające nauczycielowi zgodnie  
     z potrzebami szkoły   lub  placówki: 
  a) uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu,  
  b) uprawnienia do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
  c) uprawnienia do pełnienia  powierzonej  funkcji lub zajmowanego stanowiska. 
2) studia licencjackie i magisterskie,  studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne  oraz pozostałe formy 
kształcenia wskazane w §1 pkt 4, zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki w specjalnościach:  języki 
obce, język polski dla obcokrajowców, fizyka, chemia, geografia, matematyka, informatyka, historia , wos, 
historia i teraźniejszość, biologia, etyka, dziedziny  artystyczne, technika, edukacja wczesnoszkolna, 
wychowanie przedszkolne, bibliotekoznawstwo, logopedia, neurologopedia, surdopedagogika, 
tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, integracja sensoryczna, zajęcia  rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne, szkolenia wysoko specjalistyczne, superwizja prowadzonych działań 
terapeutycznych, andragogika, komunikacja interpersonalna, terapia pedagogiczna, profilaktyka 
uzależnień, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, psychologia, 
terapia osób  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rewalidacja,  teoretyczna i praktyczna nauka zawodu, 
pozyskiwanie środków unijnych, bezpieczeństwo  w szkole, doradztwo zawodowe, edukacja  
dla bezpieczeństwa, mediacje i rozwiązywanie sytuacji trudnych, terapia behawioralna, coaching 
 w edukacji, ratownictwo medyczne, uprawnienia trenerskie, szkolenia branżowe, nowoczesne 
technologie informatyczne wykorzystywane w kształceniu zdalnym, edukacja włączająca. 
§3.Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 
 w Koszalinie oraz dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin. 
§4.Decyzje o przyznaniu dofinansowania dyrektorom szkół i placówek oświatowych podejmuje 
Prezydent Miasta Koszalina. 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

                                                                                                           Prezydent Miasta 

      Piotr Jedliński (-) 

 



 

                                                                                                                             
 
 
 

 


