
Uchwała Nr  180/09
Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 19 lutego 2009r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.

Na podstawie  art.  32 ust.  2  pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie po-
wiatowym              ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i uchwały Nr XXV/185/08
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu pułtuskiego na
2009r. 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 2009 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 2009, na które przyznawane

jest dofinansowanie:
- kontynuacja studiów w celu osiągnięcia uprawnień do nauczania języka obcego,
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do realizacji zadań w zakresie pomocy psycholo-

giczno – pedagogicznej,
- przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania możliwości technik informacyjnych

i komputerowych,
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji wynikających z aktualnych potrzeb szkoły,
- uzyskanie  uprawnień  egzaminatora  przedmiotów  zawodowych  lub  ogólnokształ-

cących.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w roku 2009 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.
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