UCHWAŁA NR 122/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe,
placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.), art.70a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1653) Zarząd Powiatu Chodzieskiego,
biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów, uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego, o których
mowa w art. 70a ust.3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla 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 nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli, nie może przekroczyć 80% kwoty opłaty, jednak nie więcej niż
1 200zł za semestr, dla form kształcenia wymienionych w ust. 4 oraz pozostałych studiów
podyplomowych.
2. W przypadku, gdy nauczyciel kształci się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
3. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli innych niż wymienione
w ust. 1 i 4, prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynosi
100% pobieranych opłat.
4. Formy kształcenia na które może zostać przyznane dofinansowanie:
1) kursy kwalifikacyjne,
2) studia pierwszego stopnia,
3) jednolite studia magisterskie,
4) studia drugiego stopnia,
5) studia podyplomowe nadające kwalifikacje.
5. Dofinansowanie może być przyznane na następujące specjalności kształcenia:
1) psychologia,
2) zarządzanie w oświacie,
3) integracja sensoryczna,
4) matematyka,
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5) informatyka,
6) doradztwo metodyczne,
7) pedagogika specjalna – wspomaganie i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu
z elementami integracji sensorycznej,
8) edukacja i terapia osób z spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
9) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
10) przygotowanie pedagogiczne,
11) doradztwo zawodowe,
12) pedagogika (z przygotowaniem pedagogicznym do nauki teoretycznych przedmiotów
zawodowych) mgr,
13) logopedia,
14) wychowanie fizyczne,
15) filologia angielska,
16) resocjalizacja,
17) pedagogika- poradnictwo i pomoc psychologiczna,
18) inne wynikające z wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych uznane
za konieczne.
6. Doskonalenie zawodowe,
w następujących formach:

o którym

mowa

w ust. 3 może

być

realizowane

1) seminaria,
2) konferencje,
3) wykłady,
4) warsztaty,
5) szkolenia,
6) studia podyplomowe,
7) inne formy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek .........................................................
Wicestarosta Julian Hermaszczuk ........................................................
Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz .........................................................
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Magdalena Jankowska ...................................................
Adrian Urbański ..............................................................
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Załącznik do uchwały Nr 122/2020
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 stycznia 2020 r.
Plan dofinansowania w roku 2020 form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
Wyodrębnione, w budżecie powiatu na rok 2020, środki na dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdysponowuje się biorąc pod
uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w następujący
sposób:

Lp.

Placówka

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

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej
w Chodzieży
Powiat Chodzieski (Wydział Oświaty) – organizacja szkoleń dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze szkół i placówek oświatowych
RAZEM:

8.
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Kwota dofinansowania
form doskonalenia
zawodowego nauczycieli
w roku 2020

10 300,00zł
23 500,00zł
14 500,00zł
12 000,00zł
4 000,00zł
1 900,00zł
17 000,00zł
9 357,00zł
92 557,00zł
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r.,
poz. 2215) zostały wyodrębnione środki w planie budżetu Powiatu na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Sposób podziału tych środków określa art. 70a ust. 3 i 3a
w/w ustawy oraz rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i
warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653) .
Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem na każdy rok szkolny dyrektor szkoły
lub placówki określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły
lub placówki.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane, przeszedł procedurę opiniowania przez nauczycielskie związki zawodowe.
Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu
na 2020r. w rozdziałach:
- rozdz. 80146 § 4300 – kwota 66 782zł
- rozdz. 85446 § 4300 – kwota 25 775zł.
Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego niniejszej uchwały w/w środki zostaną
zabezpieczone, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w planach finansowych szkół i placówek
oświatowych.
Zapisy uchwały uwzględniają wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu.
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