UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020
roku.
Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 2, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli w kwocie 31.587 zł.
§ 2. 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia poniższa tabela:
L.p.
1.
2.

3.

Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach
Dz. 801
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku
Lackim
Dz. 801
Dz. 854
Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Stoku Lackim
Dz. 854
RAZEM

zatrudnionych

Etaty
nauczycieli

Plan
dofinansowania
(w złotych)

1,96

1.050

30,00
9,00

16.072
4.822

18,00
58,96

9.643
31.587

2. Realizacja dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywa się w ramach
zatwierdzonych planów finansowych szkół i placówek.
§ 3. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli w wysokości 1.200 zł za
semestr.
§ 4. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli, na które jest przyznawane dofinansowanie:
1) studia magisterskie;
2) studia podyplomowe;
3) kursy doskonalące;
4) kursy kwalifikacyjne;
5) szkolenia;
6) warsztaty.
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§ 5. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które jest przyznawane
dofinansowanie:
1) pedagogika specjalna;
2) psychologia społeczna;
3) logopedia;
4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
5) tyflopedagogika;
6) surdopedagogika.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Gorzała
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019
r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości

0,8% planowanych rocznych środków

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W myśl § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w
sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. poz.
1653) organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając wnioski
dyrektorów szkół, wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu
maturalnego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stopień realizacji harmonogramu szkoleń
branżowych.
Ponadto, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z
dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez
szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podziału środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i
innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego, zrzeszających nauczycieli.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez NSZZ "Solidarność" Region
Mazowsze Międzyzakładową Komisję nr 2864 Pracowników Oświaty pismem z dnia 18 listopada
2019 r. oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach
pismem z dnia 19 listopada 2019 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Marek Gorzała
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