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11/2011UCHWALA Nr .
Zarządu Powiatu Nowodworskie!!o

d. 19 stycznia 2CJ11r.z Dla ; .

w sprawie ustalenia form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz określenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 20llr.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz.l592 z późno zm.) i Uchwały
Nr III/14/20l0 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 20l0r.
w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 20llr. oraz § 7 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. 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 2002r. Nr 46 poz. 430), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala,
co następuje:

§ 1
W roku 2011 ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, którą będą objęte
dofinansowaniem:

1) studia podyplomowe po studiach magisterskich nadające uprawnienia do
nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły,

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalenia, kursy językowe, kursy komputerowe,
warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoły lub placówki,

3) szkolenie rad pedagogicznych,
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§2
1. Ustala się na 20llr. maksymalną kwotę dofinansowania opłat na kształcenie
nauczycieli, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w
wysokości:
1) studia podyplomowe o których mowa w § 1 pkt 1 - doą? % faktycznych
kosztów, nie więcej jednak niż 1500 zł za semestr,
2) formy kształcenia określone w § 1 pkt 2-4 do 100% faktycznych kosztów.

2. Dyrektor szkoły i placówki w przypadkach określonych w § 1 pkt 1, zawiera z
nauczycielem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron i przyznaje
wysokość dofinansowania.



§3
Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca następnego roku składa
Zarządowi Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania
środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w
poprzednim roku budżetowym.

§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ST IW~
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Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki !!!ti:' .
2. Ryszard Gumiński. .....•. . .


