UCHWAŁA NR 75/158/20
ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez powiat sulęciński, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez powiat sulęciński w formie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, ustala się w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sulęciński:
1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt
1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości do 70% opłat ponoszonych przez nauczyciela na ten cel;
2) formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: studia podyplomowe, seminaria,
konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia (w tym branżowe), kursy kwalifikacyjne z zakresu budownictwa oraz inne
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
3) specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w formie kształcenia, o której mowa w pkt 2 lit.
a): doradztwo zawodowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; bezpieczeństwo i higiena
pracy, informatyka i nowoczesne technologie w edukacji; filologia angielska, nauczanie języka polskiego jako
obcego i drugiego, informatyka i nowoczesne technologie w edukacji, budownictwo, przygotowanie pedagogiczne,
edukacja i rewalidacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
psychologia dziecka, neurologopedia, tyflopedagogika; integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sulęciński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sulęciński
Tomasz Jaskuła
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Załącznik do uchwały Nr 75/158/20
Zarządu Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Podział środków na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
powiat sulęciński na rok 2020
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa szkoły lub placówki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulęcinie
Razem
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Wysokość środków w zł
30 034,47
24 100,00
9300,00
4812,00
68 558,06
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) organ
prowadzący szkoły wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, aktualnie w wysokości
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Natomiast zgodnie z § 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 organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala
corocznie: maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt
1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
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