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ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
Z DNIA 18 STYCZNIA 2017 ROKU

w .prawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dna 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(j.t: Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zmianami), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku _ Karta
Nau~ZYciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 ze zmianami ), § 6 ust. 2 oraz § 7 Rozporządzenia
Min stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków
na spieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form
dos~nalenia
zawodowego
dofinansowywanych
ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów
pro adzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kry t riów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 roku Nr 46, poz. 430 ) oraz uchwały Rady Powiatu
Nr l XVIII/187/20 16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego Zarząd
Pow atu Kolskiego uchwala, co następuje:

§1
Ustala się plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatr dnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Kol ki w kształcie określonym w Załączniku nr 1.
§2

Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły
wyż ze i zakłady kształcenia nauczycieli, która może być przyznawana nauczycielom
zatr nionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski na rok 2017,
ustal się w wysokości do 50% kwoty opłaty.

§3
Specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie
dla oszczególnych szkół i placówek są zgodne z planem dofinansowania doskonalenia
zawo owego nauczycieli przedstawionym przez dyrektorów szkół i placówek.

§4

Ustala się wzór druku sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych
na d finansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w kształcie określonym
w Zał czniku nr 2.

§5
W konanie Uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.
§6
Ue wała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZARZĄDU POWIATU
DNIA

Spr wozdanie ze sposobu wykorzystania
zav odowego nauczycieli w
za rok
.
L.P.

1.

3.

6.

7.

Forma doskonalenia zawodowego
wymagająca dofinansowania ze strony
budżetu organu prowadzącego

§ 2 ust.1 pkt 4) rozporządzenia MEN i S
organizacja warsztatów metodycznych
i
przedmiotowych
oraz innych form
doskonalenia zawodowego
wynikających
zpotrzeb eduka'21~ch
na dan_rm terenie
§ 2 ust.I pkt 5) rozporządzenia MEN i S
organizacja doskonalenia
zawodowego
nauczycieli szkoły lub placówki

4.

5.

środków przyznanych na dofinansowanie
.

§ 2 ust.l pkt 2) rozporządzenia
MENi S
organizacja szkoleń, seminariów
oraz
konferencji
szkoleniowych
dla
nauczycieli,
w
tym
nauczycieli
z~mujących stanowiska kierownicze
§ 2 ust. l pkt 3)rozporządzenia
MEN i S
przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych

2.

§ 2 ust. l pkt 6 ) rozporządzenia MEN i S
szkolenie rad ped~o_g_icznych
§ 2 ust.2 pkt l) rozporządzenia MEN i S
ppłaty za kształcenie
pobierane przez
zkoły
wyższe I zakłady
kształcenia
[!_auc~cieli
S 2 ust.2 pkt 2 ) rozporządzenia MEN i S
Płaty za kursy
kwalifikacyjne
i
oskonalące, seminaria oraz inne formy
oskonalenia zawodowego dl nauczycieli
kierowanych
przez dyrektora
szkoły
I~b_Qlacówki

ł

8.

Ś 2 ust.2 pkt 3) rozporządzenia MEN i S
przejazdów oraz zakwaterowanie i
vp'żywienie
nauczycieli, którzy
na
ppdstawie skierowania udzielonego przez
d rektora szkoły lub placówki uczestniczą
~
różnych
formach
doskonalenia
z wodowego,
a
w
szczególności
u ~ełni~ą
lub_Qodnoszą kwalifikacje

I ~ pszty

.~.8..;:.. ~~.@

Kwota
wykorzystana

Kwota wyk.
zgodnie
z planem
rocznym

KOLSKIEGO

1-<,
doskonalenia

Kwota wyk.
zgodnie z planem
wieloletnim

UZASADNIENIE
Nr.
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ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

w s rawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017.

Art. 70 a ustawy - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379
ze z~ianami)
zobowiązuje organy prowadzące do wyodrębnienia środków finansowych
prze aczonych
na
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli
zatrudnionych
w s kołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. Wysokość środków
prze aczonych na ten cel wynosi l % planowanych rocznych środków przeznaczonych
na
nagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z powyższym Uchwałą Rady Powiatu
Kols iego Nr XXVIII/187/2016 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Powi tu Kolskiego w Załączniku Nr 2 wyodrębniono środki finansowe na doskonalenie
zawo i.owe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Kols
Ponadto zgodnie z art. 70a, ust 2a przedstawiony w Załączniku nr l do uchwały Plan
dofin nsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i plac' wkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski uzyska! pozytywną
opinię obu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

