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UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wschowski w 2019 roku.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 511), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia
2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136) oraz
po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół/placówek ustala się na 2019 rok kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane w szkołach wyższych lub zakładach kształcenia nauczycieli i wynosi maksymalnie
1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) za semestr dla jednego nauczyciela, a w przypadku
specjalistycznych kierunków, związanych z niepełnosprawnościami, których koszt znacząco odbiega od
standardowych studiów do 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za semestr dla jednego
nauczyciela.
§ 2. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1) studia podyplomowe,
2) studia drugiego stopnia,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych.
§ 3. 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się na następujące specjalności kształcenia:
1) autyzm, surdopedagogika, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna, logopedia, neurologopedia, taniec
terapeutyczny, pedagogika specjalna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
2) doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie,
3) kształcenie zawodowe w zawodach, w których kształci szkoła,
4) rozwijanie kompetencji cyfrowych,
5) stosowanie aktywnych metod pracy,
6) organizacji i zarządzania oraz nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji,
7) szkolenie na kandydatów na egzaminatorów,
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8) rozwijanie kompetencji trenerskich.
§ 4. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach/placówkach Powiatu Wschowskiego może otrzymać
dofinansowanie, o którym mowa § 1 tylko od jednego pracodawcy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz dyrektorom jednostek oświatowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jolanta Denesiuk
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Załącznik
do uchwały Nr VII/47/2019
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 17 czerwca 2019 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok

Lp.

Nazwa szkoły/placówki

1

I Zespół Szkół we Wschowie
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we
Wschowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
Ogółem dokształcanie i doskonalenie

2
3
4
5
6

Plan
Plan kosztów zakupu
Plan
dofinansowania na
materiałów
dofinansowania do
pozostałe formy
szkoleniowych
czesnego
kształcenia
i informacyjnych
6 000,00
14 000,00
1 503,00

Kwota ogółem
21 503,00 zł

4 400,00

4 700,00

263,00

9 363,00 zł

3 200,00
12 000,00
1 000,00
2 400,00
29 000,00

5 100,00
21 000,00
1 000,00
2 050,00
47 850,00

152,00
3 906,00
63,00
5 887,00

8 452,00 zł
36 906,00 zł
2 000,00 zł
4 513,00 zł
82 737,00 zł

