
• 1) studia podyplomowe z zakresu: 

§ 2. 

Ustala sic nastcpujqce formy i specjalno§ci, na ktOre przyznawane jest dofinansowanie: 

Uchwala Nr 	/2020 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  c2 5ijC-Znic2  .202a 

w sprawie planu scrodkow na dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli podleglych szkol i placowek awiatowych, ustalenia form i specjalnoki ksztalcenia 

objftych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie 

pobieranych przez szkoly wytsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli. 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) i uchwaly buthetowej Powiatu Pultuskiego na rok 

410 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 grudnia 2019r. oraz § 5 i § 6 

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegolowych celow szkolenia branZowego oraz trybu 

i warunk6w kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe (Dz. U. poz. 1653), Zarz4d Powiatu 

w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

Przyjmuje sic plan §rodkow na dofinansowanie w roku 2020 form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkOl i placOwek o§wiatowych prowadzonych przez Powiat Pultuski zgodnie 

z zalqcznikiem do uchwaly. 

a) Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku: pedagogika specjalna- edukacja 

i rehabilitacja osob z autyzmem i Zespolem Aspergera; 

b) Zespol Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: matematyka, logistyka 

i spedycja, pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osob z autyzmem i Zespolem, 

Aspergera; edukacja i rehabilitacja ()sob z niepelnosprawnogciq intelektualnq 

(oligofrenopedagogika); rewalidacja dzieci i mlodziezy ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

c) Zespol Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku: turystyka, pedagogika specjalna- edukacja 

i rehabilitacja osob z autyzmem i Zespolem Aspergera, reklama i marketing dla nauczycieli; 

d) Specjalny 0§rodek Szkolno- Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pultusku: logopedia, 

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna; 

Cf\ 



e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku: prowadzenia zajce w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i terapii metodq Integracji Sensorycznej. 

2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wyklady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego z zakresu: wdrazania nowej podstawy programowej ksztalcenia 

ogolnego oraz podstaw programowych ksztalcenia w zawodach szkolnictwa branzowego; 

rozwijania i wzmacniania kompetencji matematycznych, kreatywnoki, przedsiebiorczoki 

i kompetencji cyfrowych u uczniow; poszerzania kwalifikacji do zajce specjalistycznych oraz 

z zakresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

3) szkolenia branzowe. 

§ 3.  

W roku 2020 ustala sic maksymalnq kwote dofinansowania oplat za ksztalcenie pobieranych przez 

uczelnie w wysokoki do 75% poniesionych kosztow za semestr, nie wiccej ni2 1500 zl. 

§ 4.  

Podzialu §rodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano 

w porozumieniu z dyrektorami szkol i placowek o§wiatowych oraz po zasiegnicciu opinii zwiqzkow 

zawodowych zrzeszaj4cych nauczycieli. 

§ 5.  

Dyrektor szkoly/placOwki mote vvnioskowaa o dokonanie zmian w podziale grodkow w planie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, bez mo2liwoki zmiany ostatecznej kwoty 

przeznaczonej dla szkoly/placowki. 

Na dokonanie ww. zmian, po rozpatrzeniu wniosku dyrektora, zgodc wyra2a Zarzqd Powiatu 

w Pultusku. 

§ 6.  

• Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Puhuskiemu. 

§ 7. 

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 

Podpisy czlonkow Zarzaciu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata Rdwiak 

3. Halina Zofia Banach 	Qeet.C4.. 

4. Emilia Agata G4secka 

5. Zbigniew KsieZyk CC 
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