
 

 

 

Uchwała Nr XIV/95/2016 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 lutego 2016 roku 

 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki 

w 2016 roku. 

 

Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz § 6 ust. 2 i 3 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na 

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 

wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 

wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32.562 zł dzieli się 

w następujący sposób: 

 

Lp. Forma dofinansowania Kwota 

dofinansowania 

(zł) 

% 

1. 

 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

poprzez dofinansowanie: opłat za kształcenie w szkołach 

wyższych i zakładach kształcenia oraz do kursów 

kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, seminariów 

i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (na 

podstawie skierowania dyrektora) 

26.562,- 81,57 

2. Dofinansowanie organizacji i prowadzenia doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli, w tym: kursów 

doskonalących, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych 

oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

realizowane w ramach porozumienia z Samorządowym 

Centrum Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w 

Siedlcach 

6.000,- 18,43 

 Razem: 32.562,- 100 

 

 

§ 2. 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia poniższa tabela: 

  



 

 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

 

 

Etaty 

n-li 

 

dofinansowanie form, 

o których mowa w § 1, 

wiersz 1 tabeli 

 

dofinansowanie form, 

o których mowa w § 1 

wiersz 2 tabeli 

 

Razem 

w złotych 

1. Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych

w Mordach 

 

4,22 

 

1.753,62 

 

 

396,12 

 

 

2.149,74 

  

2.  Specjalny Ośrodek 

Szkolno–

Wychowawczy 

w Stoku Lackim 

Dz. 801 

Dz. 854 

 

 

 

 

29 

13 

 

 

 

 

12.050,97 

5.402,16 

 

 

 

 

2.722,15 

1.220,28 

 

 

 

 

14.773,12 

6.622,43 

3. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w 

Stoku Lackim 

 

17,7 

 

7.355,25 

 

1.661,45 

 

9.016,70 

RAZEM  26.562,- 6.000,- 32.562,00 

 

2. Realizacja dofinansowania doskonalenia zawodowego odbywa się w ramach środków 

przekazanych do budżetów szkół i placówek. 

§ 3. Ustala się na rok 2016 maksymalną kwotę dofinansowania opłat, pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości 1.200 zł 

za semestr. 

§ 4. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być objęte formy 

i specjalności zgodne z wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli 

z uwzględnieniem priorytetów: 

 rozwijanie kompetencji do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

w tym w szczególności: oligofrenopedagogika, seksuologia kliniczna, tyflopedagogika, 

surdopedagogika; 

 uzyskiwanie kwalifikacji do zajęć specjalistycznych oraz z zakresu udzielenia uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 poszerzanie kwalifikacji z diagnozy i terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz zajęć 

specjalistycznych w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

 komunikacja uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych;  

 organizacja zajęć pozalekcyjnych; 

 wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły-projektowanie i realizacja badań; 

 projektowanie programów nauczania dla zawodów o strukturze przedmiotowej; 

 konstruowanie, modyfikowanie i ewaluacja programów nauczania; 

 planowanie pracy własnej nauczyciela z wykorzystaniem informacji o jakości 

pracy  uzyskiwanych w wyniku autoewaluacji oraz analizy wyników 

sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych; 

 monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

 systemowa terapia rodzin; 

 edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; 

 język nowożytny; 

 organizacja pracy Rady Pedagogicznej, dokumentacja szkolna; 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 Przewodniczący Rady 
  

/-/ Zygmunt Wielogórski 
 


