UCHWAŁA NR 147/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia na 2016 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 2015r., poz. 1445 ze zm.), art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 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 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego, po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów,
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok 2016 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, stanowiący
załącznik 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. Dofinansowanie może być przyznane na następujące specjalności:
1) organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi,
2) biologia,
3) wychowanie do życia w rodzinie,
4) podstawy przedsiębiorczości,
5) przedmioty zawodowe,
6) resocjalizacja,
7) socjoterapia,
8) praca z uczniem zdolnym,
9) praca z uczniem z deficytami rozwojowymi,
10) diagnoza kliniczna i terapia dzieci i młodzieży
11) diagnoza i terapia – dyskalkulia
12) stosowanie Baterii 7/9 i 10/12
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13) terapia rodzin
14) trening umiejętności wychowawczych
15) diagnoza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
4. Specjalności, o których mowa w ust. 3 mogą być realizowane w następujących formach
doskonalenia:
1) studia podyplomowe,
2) studia wyższe I lub II stopnia,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,
5) seminaria
6) warsztaty,
7) udział w konferencjach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk .....................................................

Wicestarosta

Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Eugeniusz Bogdan ............................................................

Roman Golcz ...........................................................

Remigiusz Nowak ..............................................................
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Załącznik
do uchwały Nr………………….
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia …………..2016r.

Plan dofinansowania w roku 2016 form doskonalenia nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
Wyodrębnione, w budŜecie powiatu na rok 2016, środki na dofinansowanie form doskonalenia
nauczycieli, w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdysponowuje się biorąc pod uwagę wnioski złoŜone
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w następujący sposób:

Lp. Placówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w ChodzieŜy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego
w ChodzieŜy
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
Centrum Edukacji Zawodowej w ChodzieŜy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ChodzieŜy
MłodzieŜowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w ChodzieŜy
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w ChodzieŜy
Powiat Chodzieski (Wydział Oświaty) – rezerwa i organizacja
szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze szkół i placówek oświatowych
RAZEM:
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Kwota dofinansowania
form doskonalenia
w roku 2016
4 400,00zł
5 600,00zł
6 200,00zł
7 300,00zł
4 200,00zł
1 100,00zł
5 000,00zł
8 771,00zł
42 571,00zł
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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, ze zm.) zostały wyodrębnione środki w planie budżetu Powiatu na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Sposób podziału tych środków określa
rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli… (Dz.U. z 2002r., Nr 46, poz. 430), zmienione
rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r.,poz.1973), którego zapisy weszły w
życie z dniem 1 stycznia 2016r. Rozporządzenie zmieniające znosi obowiązek tworzenia w
szkole/placówce wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, jednocześnie
zobowiązując dyrektora szkoły lub placówki do określania potrzeb w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli na każdy rok szkolny, uwzględniając;
1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z niej wnioski,
2) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego,
3) zadania związane z realizacja podstawy programowej
4) wymagania wobec szkół i placówek określone w przepisach wydanych na podstawie art.
21 a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2015r.,poz. 2156 ze zm.)
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego w których mowa
w § 2 ust.2 w/w rozporządzenia.
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego dotyczącej podziału środków na doskonalenie
i dokształcanie nauczycieli został 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 w kwocie ogółem 42 571zł zostały
zabezpieczone w budżecie Powiatu na 2016r. w rozdziałach:
- rozdz. 80146 § 4300 – kwota 31 536zł
- rozdz. 85446 § 4300 – kwota 11 035zł.
Zapisy uchwały uwzględniają wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu.
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