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UCHWAŁA NR XIV/68/2019
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia
nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 511 t. j.), art. 70 a ust. 1, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 ,
poz. 967, poz. 2245) oraz § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 136) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Ostrowieckiego wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli.
§ 2. 1. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:
1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających
uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, pobierane przez
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, w następujących specjalnościach:
a) oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych;
b) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją;
c) kierunki w kształceniu przedmiotów zawodowych: Grafika i Multimedia, Reklama, Wycena
i zarządzanie nieruchomościami, elektronika i energetyka, mechatronika, języki obce zawodowe;
d) integracja sensoryczna;
e) dietetyka i planowanie żywienia
f) edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu;
g) neurologopedia kliniczna i profilowana;
h) surdopedagogika i surdologopedia.
2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia
nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły;
2. Ustala się maksymalna kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1,
w wysokości do 50 % poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1 000,00 zł za jeden semestr nauki.
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3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust.1 pkt 2 są dofinansowywane w części lub
w całości, jednak w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł.
4. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest możliwe pod
warunkiem zapewnienia nauczycielowi, który otrzymał dofinansowanie, przydziału godzin zajęć, do których
uzyskał kwalifikacje.
5. Ustala się wzory wniosków, o których mowa w § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 136)
stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pasternak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr XIV/68/2019
z dnia 29 maja 2019r

…………………………………..
Pieczęć szkoły lub placówki

Znak:………………….
WNIOSEK
Dyrektora ……………………………………………….. w Ostrowcu Świętokrzyskim
o środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku ………… .

Na podstawie § 4 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz. U. 2019, poz. 136)
wnioskuję o zaplanowanie środków w roku …………….. na dofinansowanie doskonalenia
i dokształcania zawodowego nauczycieli:

l.p.
1.

Dofinansowana forma doskonalenia zawodowego
Planowana kwota
Opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez
uczelnie:
Kierunek:
1. ……………………………………………
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….

2.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez
placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
placówki.
Opłaty za udział nauczycieli w seminariach,
konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach,
studiach podyplomowych oraz innych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli,
uczelnie oraz inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 1,
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
Razem:

3.

4.

Podpis i pieczęć dyrektora
szkoły lub placówki
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr XIV/68/2019
z dnia 29 maja 2019r

WNIOSEK
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela
I.

Dane osobowe
1.

Imię i Nazwisko

2.

Nazwa szkoły lub placówki

3.

Posiadane kwalifikacje

4.

Ukończona szkoła/ uczelnia

5.

Nauczane przedmioty/ lub
zajmowane stanowisko
Staż pracy pedagogicznej
Stopień awansu zawodowego
Ukończone formy doskonalenia
zawodowego ( z dwóch ostatnich
lat)
Czy nauczyciel otrzymał wcześniej
dofinansowanie?
( jeśli TAK, to w jakim okresie

6.
7.
8.
9.

INFORMACJA O PODJĘTYM DOSKONALENIU

II.
1.

Nazwa formy doskonalenia

2.

Organizator ( pełna nazwa i adres)

3.
4.

Kierunek studiów/ doskonalenia
Czas trwania nauki, liczba
semestrów
Semestr, którego dotyczy
dofinansowanie
Wysokość opłaty za semestr
Kwalifikacje zdobyte po
zakończeniu studiów/ kursu

5.
6.
7.

………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis nauczyciela)

III. Decyzja Dyrektora

………………………………….
( miejscowość, data)

…………………………
( podpis dyrektora)

