
Uchwała Nr 118/08

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 7 maja 2008r. 

w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
w roku 2008

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

powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i uchwały Nr XV/119/07

Rady  Powiatu  w  Pułtusku  z  dnia  21  grudnia  2007r.  w  sprawie  budżetu  powiatu

pułtuskiego na rok 2008 oraz §6 ust.2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu  z  dnia  29  marca  2002r.  W sprawie  sposobu  podziału  środków na  wspieranie

doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów,

form  doskonalenia  zawodowego  dofinansowanych  ze  środków  wyodrębnionych  z

budżetu  organów  prowadzących  szkoły,  wojewodów,  ministra  właściwego  do  spraw

oświaty  i  wychowania  oraz  szczegółowych  kryteriów  i   trybu  przyznawania  tych

środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje  się  plan  dofinansowania  w  roku  2008  form  doskonalenia  zawodowego

nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 1

do uchwały.

§2.

1. Ustala  się  następujące  specjalności  i  formy  kształcenia  w  roku  2008,  na  które

przyznawane jest dofinansowanie:

– kontynuacja studiów w celu osiągnięcia uprawnień do nauczania języka obcego,

– uzyskanie  dodatkowych  kwalifikacji  do  realizacji  zadań  w  zakresie  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej,

– przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania możliwości technik informacyjnych i

komputerowych,

– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji wynikających z aktualnych potrzeb szkoły, 

– uzyskanie  uprawnień  egzaminatora  przedmiotów  zawodowych  lub



ogólnokształcących.

2. Ustala  się  maksymalną  kwotę  dofinansowania  w  roku  2008  opłat  za  kształcenie

pobieranie  przez szkoły  wyższe  i  zakłady kształcenia  nauczycieli  w wysokości  do

75%.



§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ............................................

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ...........................................



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 118/08

Zarządu Powiatu z dnia  ...........................

PLAN

Szkoła / placówka LO ZSZ ZS SOSW Bursa PP-P Ogółem

Formy doskonalenia zawodowego kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł) kwota(zł)

700 1 735 500 2 935

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 500 1 000 500 400 500 2 900

1 800 1 800

500 1 000 1 500
Szkolenie rad pedagogicznych 700 3 000 500 800 4 000 2 000 11 000

3 500 9 827 9 000 2 500 1 600 6 000 32 427

2 000 1 500 500 1 000 880 1 000 6 880

1 500 2 500 3 000 500 1 000 1 500 10 000

Razem: 9 200 19 327 15 735 4 800 8 000 880 11 500 69 442

                                               środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008 wg propozycji 
dyrektorów                                                                                                                               

ZS 
Golądkowo

Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty 
obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatków funkcyjnych oraz 
podróży służbowych doradców metodycznych.
Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych 
dla nauczycieli.

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz 
innych form doskonalenia zawodowego.
Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub 
placówki.

Opłaty  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli
Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły.
Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, 
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora 
szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego,     a w szczególności uzupełniają lub podnoszą 
kwalifikacje.


