
UCHWAŁA Nr s ż #  . ^  .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 
branżowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) oraz § 77 ust. 1 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli ustala się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
na rok 2020 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 placówki doskonalenia nauczycieli dla studiujących nauczycieli za rok 2020 
w wysokości 1 000 zł na osobę uprawnioną (słownie: tysiąc złotych).

3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala 
się, że dofinansowaniem w 2020 r. będą objęte następujące formy kształcenia
1 specjalności:
1) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych 
pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli -  czesne,
2) opłaty za kwalifikacyjne kursy nadające uprawnienia do nauczania drugiego 
przedmiotu oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli pobierane przez 
odpowiednie szkoły wyższe, placówki doskonalenia zawodowego lub inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



Załącznik
do UCHWAŁY N r i$ . kĄ .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 16 stycznia 2020 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI NA ROK 2020

Lp. Zadanie z zakresu doskonalenia zawodowego 
nauczycieli

Kwota w zł

1. Udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, 
wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- koszty związane z podróżą służbową ustalone na 
zasadach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 775 § 2 stawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043 i 
1495);

opłaty pobierane za formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli;
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

43 580 zł

2. Udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli:
- koszty związane z podróżą służbową ustalone na 
zasadach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043 i 
1495);
- opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez 
szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.

29 000 zł

3. Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i 
samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne:
- koszty związane z podróżą służbową ustalone na

12 500 zł



zasadach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043 i 
1495) osób organizujących i prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

koszty druku i dystrybucji materiałów 
szkoleniowych i informacyjnych.

4. Udział nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 
730 i 1287) w szkoleniach branżowych:
- koszty związane z podróżą służbową ustalone na 
zasadach określonych w przepisach wydanych na

podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1040, 1043 i 
1495);

koszty udziału nauczycieli w szkoleniach 
branżowych -  opłaty pobierane za tę formę 
doskonalenia.

24 166 zł

Razem 109 246 zł
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