UCHWAŁA NR XXXV/257/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)
Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie Powiatu
Kolskiego w planach finansowych poszczególnych szkół na 2021 rok i dokonuje podziału w następujący
sposób:
1)40 % - na dofinasowanie opłat za dokształcenie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły
wyższe, placówki i doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze praż podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy
kwalifikacyjne:

2) 60% - na:
a) organizację form doskonalenia zawodowego w szczególności szkoleń,
seminariów, konferencji i szkolenia branżowego dla nauczycieli,

wykładów warsztatów,

b) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia,
wyżej, w miarę posiadanych środków.

o których mowa

2. W przypadku braku potrzeby planowania przez szkołę środków na cele określone w ust. 1 pkt. 1, istnieje
możliwość przesunięcia środków z tej części dofinansowania na cele ujęte w ust. 1 pkt 2.
3. Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach na rok 2021, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski określa załącznik
nr 1.
4. Decyzję o przesunięciu środków,
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

których

mowa

zw

ust. 2 podejmuje

dyrektor

szkoły

§ 2. Dofinasowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy
doskonalące i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół.

§3 . 1. Ustala się na 2021 rok maksymalna kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty,
o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 w wysokości 70 % tej opłaty za semestr nauki dla jednego nauczyciela,
nie więcej niż 800 zł za jeden semestr
2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły bądź wynikające
z zaleceń instytucji zewnętrznych, w tym szczególności organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą byś
finansowane w całości.
§4.1. Decyzje w sprawie przyznania dofinasowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na
względzie możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły, podejmuje na wniosek
nauczyciela dyrektor szkoły.

2. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora, decyzję podejmuje Starosta Kolski.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXV/257/2021
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 stycznia 2021r.

LP

Nawa szkoły

1

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W
KOLE

2

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W KOLE

59

33 807,00

3

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYCH W KOLE

36

18 000,00

4

ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
1 TECHNICZNYCH W KŁODAWIE

32

12 500,00

5

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE
CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
KOŚCIELCU

45

25 785,00

64

36 672,00

279

151 403,00

6

Liczba nauczycieli
pełnozatrudnionych
43

Kwota po podziale
24 639,00

W

ZESPÓŁ OPIEKUŃCZOEDUKACYJNO WYCHOWAWCZY W KOLE:

Bursa Szkolna

Poradnia Psychologicznopedagogiczna
SOSW im. Św. Mikołaja

Razem
Kwota do podziału:

Rozdz. 80146- 161851,00
Rozdz. 85446-

Razem

9 159,00
171101,00

279*573 = 151 403,00
Rezerwy 171 101,00-151403,00= 19 698,00
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UZASADNIENIE DO

UCHWAŁY NR XXXV/257/2021

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021 rok .

Na mocy §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019roku organ
prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinasowania from doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustala maksymalna kwotę dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli dla któiych
organem prowadzącym jest Powiat Kolski. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa
się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY
P.ady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek
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