
UCHWAŁA Nr . ffrk .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) 
oraz § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po zaciągnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli ustala się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki na rok 2018, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala 
się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli za rok 2018 
w wysokości 1 000 zł na osobę uprawnioną (słownie: tysiąc złotych).

3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się, że 
dofinansowaniem w 2018 r. będą objęte następujące formy kształcenia i specjalności:
1) opłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli (studia podyplomowe, studia magisterskie i licencjackie jako druga 
specjalność),
2) opłata za kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania drugiego 
przedmiotu dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły/placówki 
oświatowej,
3) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego 
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

]) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



Załącznik
do UCHWAŁY Nr 703.134.2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI NAROK 2018

Zadanie z zakresu doskonalenia zawodowego Kwota w zł
nauczycieli

Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego, 
w tym:

koszty obniżenia wymiaru godzin zająć lub 
dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych 
oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 
w tym koszty przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia.

Organizacja i prowadzenie wspomagania szkół 
1 i placówek oświatowych, w tym:

doskonalenie zawodowe członków rad 
pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, 
i międzyprzedmiotowych i problemowo-zadaniowych 
oraz działania w ramach sieci współpracy 

, i samokształcenia dla nauczycieli i nauczycieli 
pełniących stanowiska kierownicze,

11 450, 00 zł

koszty podróży służbowych (przejazd 
zakwaterowanie i wyżywienie) nauczycieli 
i specjalistów organizujących i prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- koszty wynagradzania nauczycieli i specjalistów 
organizujących i prowadzących daną formę 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem 
nauczycieli i specjalistów zatrudnionych 

! w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, 
publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, która je organizuje.

Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów 
i metodycznych, seminariów i konferencji 
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze: 15 070,00 zł



3.

- koszty wynagradzania nauczycieli i specjalistów 
organizujących i prowadzących daną formę 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem 
nauczycieli i specjalistów zatrudnionych 
w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, 
publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, która je  organizuje,

koszty podróży służbowych (przejazd, 
zakwaterowanie i wyżywienie) nauczycieli 
i specjalistów organizujących i prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4.
Przygotowanie materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych - koszty druku i dystrybucji.

5.

Organizacja indywidualnych form dokształcania 
nauczycieli:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli (studia 
podyplomowe, studia magisterskie i licencjackie jako 
druga specjalność ) - czesne,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne nadające 
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
szkoły/placówki oświatowej,
c) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
d) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 
udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego.

49 922,00 zł

Razem 75 442,00 zł

S T A R O S T A

Jan Laskowski


