
UCHWAŁA Nr . t y  .2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 
2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 136) 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 2019, 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 2019 w wysokości 
1 000 zł na osobę uprawnioną (słownie: tysiąc złotych).

3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się, że dofinansowaniem 
w 2019 r. będą objęte następujące formy kształcenia i specjalności:
1) opłata za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalące 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) opłata za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego 
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

§ 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 Nr 68.14.2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI NA ROK 2019

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, uczelnie 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- opłaty za formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły lub placówki;
- opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach 
współpracy międzynarodowej w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, w tym w stażach 
zagranicznych, skierowanych przez dyrektora szkoły 
lub placówki.

58 229,00 zł

2. Udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 
prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia 
nauczycieli:
- opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez 
uczelnie;
- opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

34 000,00zł

3. Wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne:

20 200,00zł



- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli i specjalistów organizujących 
i prowadzących daną formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli;
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną 
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
niebędących pracownikami publicznej placówki 
doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która 
tę formę organizuje;

koszty druku i dystrybucji materiałów 
szkoleniowych i informacyjnych.

Razem 112 429,00 zł

M a n  u s / T u r a l s k i


