UCHWAŁA NR 34/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia na 2015 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. Ustala się, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, na 2015r.
plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, iż maksymalna kwota
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, nie może przekroczyć 80% kwoty opłaty, jednak nie więcej niż 1 000 zł za
semestr.
2. W przypadku, gdy nauczyciel kształci się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
§ 3. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
w poszczególnych szkołach i placówkach określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Eugeniusz Bogdan ............................................................
Roman Golcz ...........................................................
Remigiusz Nowak ..............................................................
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Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia…..2015r.

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.

1 500,00

1 600,00

Razem
13.

8 718,00

2 100,00

4 200,00

1 500,00

3 840,00

880,00

800,00

2 500,00

3 200,00

3 500,00

1 000,00

400,00

2 500,00

960,00

1 500,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

8 000,00
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7 218,00

500,00

3 120,00

Rozdz. 85446

W dyspozycji
organu
prowadzącego
12.

5 000,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

13 660,00

10 880,00

500,00

1 500,00

1 500,00

3 500,00

3 500,00

6 860,00

7 218,00

44 218,00

7 218,00

34 218,00
10 000,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Specjalności i formy kształcenia, na które moŜe być przyznane dofinansowanie
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski (na
podstawie § 2 ust.2 pkt 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r).
Lp.

Szkoła lub placówka

Forma kształcenia

Specjalności

1.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Barbary w ChodzieŜy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego
w ChodzieŜy

studia podyplomowe

zarządzanie oświatą

studia licencjackie

- biologia

studia podyplomowe

- zarządzanie oświatą
- przygotowanie
pedagogiczne

Zespół Szkół
Licealno-Gimnazjalnych
im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
Centrum Edukacji Zawodowej
w ChodzieŜy

studia podyplomowe

- j. hiszpański

studia licencjackie
studia podyplomowe

- pedagogika opiekuńczo
wychowawcza
- technologie fryzjerskie i
stylizacja-wychowawcza
- kosmetologia

studia podyplomowe

- resocjalizacja

2.

3.

4.

5.

MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w
ChodzieŜy
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r.,
poz. 191) zostały wyodrębnione środki w planie budżetu Powiatu na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli… (Dz.U. z 2002r.,
Nr 46, poz. 430) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek oraz
w porozumieniu z dyrektorami ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
dokształcanie, oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
Wnioski dyrektorów szkół i placówek zostały złożone w terminie do 30 listopada 2014r., zgodnie z
wyżej cyt. Rozporządzeniem.
Podział środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez
Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Pile Koło w
Chodzieży oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Chodzieży. Środki na dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli zostały w całości zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2015r. w rozdz.
80146 oraz rozdz. 85446. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego niniejszej uchwały w/w
środki zostaną przekazane, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały, do szkół i placówek oświatowych.
Zapisy uchwały uwzględniają wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu.
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