
	

Uchwala Nr ..... 	/2019 

Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia 	v 	--P11' 

w sprawie planu irodkow na dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli podleglych szkol i placowek ogwiatowych, ustalenia specjalnoki i form 

ksztalcenia objoych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

oplat za ksztalcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie. 

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

• o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, ze zm.) i uchwaly budzetowej 

Powiatu Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

19 grudnia 2018r. oraz § 7 i § 8 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

18 stycznia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

(Dz. U. poz. 136), Zarzqd Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§ 1 . 

Przyjmuje sic plan §rodkow na dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli ze szkOl i placowek prowadzonych przez Powiat Pultuski zgodnie 

z zalqcznikiem do uchwaly. 

§ 2 . 

• Ustala sic nastcpujqce specjalno§ci i formy ksztalcenia, na kt6re przyznawane jest 

dofinansowani e: 

1) studia podyplomowe z zakresu: 

a) Liceum Ogolnoksztalcqce im. Piotra Skargi w Pultusku: oligofrenopedagogika, 

rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

b) ZespOl Szkol Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku: oligofrenopedagogika, 

informatyka, logistyka, matematyka, bezpieczenstwo i higiena pracy, 

bibliotekoznawstwo, 

c) ZespOl Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku: muzyka, przedsicbiorczo§e, 

przygotowanie pedagogiczne, marketing i reklama, 

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

sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 



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

formy doskonalenia zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa 

ogwiatowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podnoszenia jakoki 

edukacji matematycznej, wzmacniania kompetencji wychowawczych, ksztaltowania 

kompetencji kluczowych u uczniow. 

§3 .  
W roku 2019 ustala sic maksymalnq kwote dofinansowania oplat za ksztalcenie nauczycieli 

pobieranych przez uczelnie w wysokoki do 75% poniesionych kosztow za semestr, nie 

wiccej nie 1500 zl. 

• 
§ 4 . 

Podzialu grodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano 

w porozumieniu z dyrektorami szkol i placovvek ogwiatowych oraz po zasicgnicciu opinii 

zwiqzkOw zawodowych zrzeszajqcych nauczycieli. 

§ 5 . 

Dyrektor szkoly/placOwki mote wnioskowae 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 wyraZa Zarzqd 

Powiatu w Pultusku. 

• 
§ 6 . 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§ 7  • 
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 
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