
UCHWAŁA Nr 83/15 /07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 marca 2007r.

w  sprawie:  przyjęcia  zasad  i  planu  dofinansowania  form  doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki

Na  podstawie  art.  70a  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r.  –  Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rozporządzenia    MEN i
S  z  dnia  29  marca  2002  r.  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  wychowania  oraz  szczegółowych  kryteriów i  trybu
przyznawania tych środków, (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ) oraz    § 60 ust. 2 Statutu
Powiatu  Sierpeckiego  z  dnia  25  kwietnia  2002  r.  (Dz.  Urz.  Województwa
Mazowieckiego  z  dnia  2  lipca  2002  r.  Nr  173,  poz.  3826  z  późn.  zm.)  Zarząd
Powiatu w Sierpcu uchwala,  co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok 2007 dla szkół i placówek prowadzonych przez powiat sierpecki – który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. W porozumieniu z dyrektorami szkół  i  placówek ustala się  maksymalną kwotę
dofinansowania dopłaty do czesnego dla  studiujących nauczycieli  za rok 2007, w
wysokości 600 zł / na osobę uprawnioną ( słownie: sześćset złotych ).
3.  Zasady  przyznawania  dopłat  do  czesnego  określa  –  Regulamin  przyznawania
dopłat do czesnego studiującym nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez
powiat  sierpecki  stanowiący  załącznik  nr  1  do  Uchwały  Nr  679/2002  Zarządu
Powiatu Sierpeckiego z dnia  14. 11. 2002 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący     - ...............................................

2.Andrzej Twardowski – członek      - ...............................................

3. Szczepan Jamiołkowski  - członek               -.................................................

4. Paweł Kaźmierczak -  członek              - ...............................................

5. Adam Pijankowski – członek     - ...............................................



Załącznik 
do Uchwały Nr 83/15/07

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 28 marca 2007r. 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

W  SZKOŁACH   I  PLACÓWKACH  PROWADZONYCH   PRZEZ  POWIAT  SIERPECKI
NA ROK 2007

Środki  na realizację  doskonalenia zawodowego nauczycieli,   w tym organizację  systemu
doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 70a  ust. 1 KN  w 2007  roku stanowią kwotę  53
200 00zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).
Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego  z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowywanych ze
środków   wyodrębnionych  w  budżetach  organów  prowadzących  szkoły,  województw,  ministra
właściwego  do  spraw do  spraw oświaty i  wychowania   oraz  szczegółowych kryteriów i  trybu
przyznawania środków / Dz. U. Nr 46 poz. 430/  z powyższych środków dofinansowuje się:   

Lp. Zadanie z  zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli Kwota

1. organizacja  doradztwa  metodycznego,  w  tym  koszty
obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych oraz
podróży służbowych doradców; -

2. uczestnictwo  nauczycieli  i  dyrektorów  w  szkoleniach,
seminariach oraz konferencjach szkoleniowych 
6. opłaty wpisowe;
7. zwrot kosztów przejazdów;

3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych
4. organizacja  warsztatów  metodycznych  i  przedmiotowych

oraz innych form doskonalenia zawodowego
5. szkolenia  rad  pedagogicznych  zgodnie  z  zatwierdzonym

planem szkoleń w danej placówce 

Łącznie na wszystkie
zadania dla  wszystkich
szkół i placówek.

20 900 00 zł 

6. Organizacja dokształcania nauczycieli 

1/  opłaty  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i
zakłady kształcenia nauczycieli (czesne);

2/  opłaty za  kursy kwalifikacyjne  i  doskonalące  oraz  inne
formy doskonalenia  zawodowego nauczycieli  skierowanych
przez dyrektora;

3/  koszty  przejazdów,  zakwaterowania  i  wyżywienia  dla
nauczycieli,  którzy na  podstawie   skierowania  udzielonego
przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia
zawodowego,  a  w  szczególności  uzupełniają  lub  podnoszą
kwalifikacje

 

32 300 00 zł




