
Uchwala Nr 540   /2018 

Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia  31 31 	°Pig' 

w sprawie planu irodkow na dofinansowanie w roku 2018 form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli podleglych szkol i placowek oscwiatowych, ustalenia form i specjalnascci 

ksztalcenia objgtych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

oplat za ksztalcenie pobieranych przez szkoly wy±sze i zaklady ksztalcenia nauczycieli. 

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

• samorzkdzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) i uchwaly bud2etowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 20 grudnia 

2017r. oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 marca 2002r. w sprawie sposobu podzialu grodkaw na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomicdzy budzety poszczegolnych wojewodOw, form 

doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze grodkOw wyodrcbnionych w budzetach 

organOw prowadzgcych szkoly, wojewodOw, ministra wlakiwego do spraw o§wiaty 

i wychowania oraz szczeg6lowych kryteriOw i trybu przyznawania tych grodkOw (Dz. U. Nr 

46, poz. 430, ze zm.) , Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1.  

Przyjmuje sic plan §rodkow na dofinansowanie w roku 2018 form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkOl i placOwek o§wiatowych prowadzonych przez Powiat 

Pultuski zgodnie z zakcznikiem do uchwaly. 

§ 2.  

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

1) studia podyplomowe z zakresu: 

logopedia, integracja sensoryczna, geografia, poradnictwo dietetyczne i Zywieniowe, 

fryzjerstwo i wizat, edukacja dla bezpieczenstwa, rachunkowogO, logistyka i spedycja, 

przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika, ekonomia, biologia, surdopedagogika, 

tyflopedagogika, bibliotekoznastwo; 

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalq_ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
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na Jankowska mgr 

zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa o§wiatowego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, oceniania ksztaltujgcego, podnoszenia jakoki edukacji 

matematycznej, wzmacnianie kompetencji wychowawczych. 

§ 3.  

W roku 2018 ustala sic maksymalnq kwotc dofinansowania oplat za ksztalcenie pobieranych 

przez szkoly wy2sze i zaklady ksztalcenia nauczycieli w wysokoki do 75% poniesionych 

kosztow za semestr, nie wiccej niz 1500 zl. 

§ 4.  

Podzialu §rodkOw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano 

w porozumieniu z dyrektorami szkol i placOwek o§wiatowych oraz po zasiggnicciu opinii 

zwivkOw zawodowych zrzeszajkcych nauczycieli. 

§ 5.  

• Dyrektor szkoly/placOwki mote wnioskowaa 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, zgode wyraZa Zarzad 

Powiatu w Pultusku. 

§ 6.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 7.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjccia. 

Podpisy czionkow Zarzadu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata J(Vwiak 

3. Halina Zofia Banach 

4. Malgorzata Kozlowska 

5. Krzysztof Janusz Pierikos 
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