UCHWAŁA NR 8/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191) 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) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 381/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 05 lutego 2014r.
w sprawie ustalenia na 2014r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia na które
dofinansowanie może być przyznane, zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr
420/2014 z dnia 31 marca 2014r., uchwałą Nr 602/2014 z dnia 16 października 2014r. oraz
uchwałą Nr 610/2014 z dnia 27 października 2014r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do uchwały pn. „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Powiat Chodzieski” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Julian Hermaszczuk ........................................
Wicestarosta Mirosław Juraszek

........................................

Członek Roman Golcz

........................................

Eugeniusz Bogdan

........................................

Remigiusz Nowak

........................................
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ..... grudnia 2014 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
Lp.

1.
1.
2.

3.
4.

5.

Forma doskonalenia zawodowego
/§2 rozporządzenia MENiS z 29
marca 2002r./
2.
Organizacja doradztwa
metodycznego
Organizacja szkoleń, seminariów
oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli, w tym dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze
Przygotowanie materiałów
szkoleniowych i informacyjnych
Organizacja warsztatów
metodycznych i przedmiotowych
oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z
potrzeb edukacyjnych powiatu
Organizacja doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki

6.

Szkolenie rad pedagogicznych

7.

Opłaty za kształcenie pobierane
przez szkoły wyŜsze i zakłady
kształcenia nauczycieli

8.

9.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i
doskonalące, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora, oraz dyrektorów
Koszty przejazdów oraz
zakwaterowania i wyŜywienia
nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez
dyrektora uczestniczą w róŜnych
formach doskonalenia zawodowego.

Łącznie
Z tego:

Rozdz. 80146

I LO

Z.S.P.

Z.S.L.G.

C.E.Z.

P.P.P.

M.D.K.

M.O.S.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

W dyspozycji
organu
prowadzącego
12.

4 000,00

3 700,00

1 340,00

0,00

0,00

500,00

Razem
13.

4 000,00

5 540,00

0,00

3 940,00

3 760,00

1 500,00

1 000,00

2 400,00

1 500,00

6 000,00

3 940,00

2 000,00

8 260,00

2 500,00

12 900,00
500,00

1 300,00

500,00

2 500,00

1 500,00

2 500,00

0,00

60,00

8 360,00

5 000,00

8 000,00

6 000,00

8 500,00

5 000,00

500,00

6 000,00

43 000,00

5 000,00

8 000,00

6 000,00

8 500,00

Rozdz. 85446

Id: 687C2135-39BC-469A-8A08-693A1F0DDD54. Uchwalony

4 000,00

5 000,00

500,00

6 000,00

31 500,00
11 500,00

Strona 2

UZASADNIENIE
Zmiany zostały dokonane na podstawie wniosków złożonych przez Zespół Szkół LicealnoGimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
Zmiany nastąpiły pomiędzy paragrafami w ramach przyznanych w/w szkole środków na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nie powodują żadnych
dodatkowych skutków finansowych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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