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UCHWALANR .
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia
w sprawie: ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly
wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.1 ), art.70a ust. 1 w zwiazku z art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.
f\r 97, poz. 674 ze zm. ) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporza_dzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziahi srodkow na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomie_dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodrebnionych w budzetach
organow prowadzajsych szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty
i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz.U.
Nr 46, poz. 430) uchwala si£ co nastejpuje:
§1

Wyodre_bnia si^ srodki wymienione w uchwale budzetowej na 2012 r. w wysokosci 1%
planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
zatradnionych w szkolach i placowkach Powiatu Bydgoskiego i ustala sie_ na 2012 r. plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowia_cy zala_cznik
do niniejszej uchwaly.

§2
1. Ustala si§ maksymalna_kwot§ dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly
wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli przypadaja_ca_rocznie najednego nauczyciela:
1) studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe - do 70% kwoty oplaty, jednak
nie wi^cej niz 3000 zl,
2) kursy kwalifikacyjne - do 50% kwoty oplaty, jednak nie wie_cej niz 1500 zl.
2. Dofinansowaniem obejmuje si^ oplaty poniesione w roku 2012.
§3

1 Zmiany

ogloszone: Dz. U. z 2002r. Nr.23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr214, poz.
1806, z2003r.Nr 162, poz. 1568, z2004r.Nr 102, poz. 1055,z2007r.Nr 173,poz. 1218, z2008r.Nr 180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281
2 Zmiany ogloszone: Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz, 1600, z 2007r. Nr 17 poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,
Nr 102, poz. 689,Nr 176, poz. 1238,Nr 191, poz. 1369,Nr247, poz. 1821, z2008r. Nr 145, poz. 917,Nr227, poz. 1505, z2009r. Nr 1,
poz.l, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,Nr 97, poz. 800, Nr213, poz. 1650,Nr 219, poz. 1706.

§3

Dofinansowaniu okreslonemu w § 2 ustl podlegajq. specjalnosci zgodne z potrzebami szkoly
lub placowki. W pierwszej kolejnosci z dofinansowania b^da^mogli skorzystac nauczyciele,
ktorzy:
1) podejmuj% lub kontynuujq. nauk? zgodnie z programem rozwoju szkoly
lub placowki i zwiajzanymi z tym potrzebami kadrowymi,
2) zdobywaja_ kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach
zgodnych z potrzebami edukacyjnymi szkoly lub placowki,
3) podejmujq. lub kontynuujq. nauk§ w celu przekwalifikowania sie_ w zwiajdcu
ze zmianami organizacyjnymi w szkole lub placowce.
§4

"Wykonanie uchwaly powierza si§ Staroscie Bydgoskiemu oraz dyrektorom szkol
i placowek prowadzonych przez Powiat Bydgoski.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela w planie
finansowym organu prowadza_cego szkofy i placowki oswiatowe zabezpiecza sie_ kwot§
w wysokosci 1% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
Na podstawie §6 ust. 2 i §7 Rozporzajizenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziatu srodkow na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomi^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodrebnionych w budzetach organow
prowadza_cych szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania
oraz szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow, organ prowadza_cy
w porozumieniu z dyrektorami szkol i placowek prowadzonych przez Powiat
Bydgoski opracowal na 2012 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalil maksymalna_kwot§ dofinansowania.
Podzial srodkow zostal zaopiniowany przez zwiajdci zawodowe zrzeszaja_ce nauczycieli.

Zalacznik do Uchwaly Nr ...
Zarzajdu Powiatu Bydgoskiego

zdnia

2012r

Podziat srodkow oraz plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r.
Podziat srodkow zgodnie z § 2 Rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziatu
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiqdzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodrqbnionych w budzetach organow prowadzqcych szkoty, wojewodow, ministra wtasciwego do spraw oswiaty i
wychowania oraz szczegohwych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow.
Przyznana kwota w zt
Paragraf

Przeznaczenie dofinansowania

§ 2 ust.l organizacja szkoleri, seminariow oraz konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli
pkt2

§ 2 ust. 1 przygotowanie materiatow szkoleniowych
pkt3
i informacyjnych
organizacja warsztatow metodycznych
§ 2 ust.l
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
pkt4
zawodowego
§ 2 ust. 1
szkolenie rady pedagogicznej
pkt6
§ 2 ust.2 optaty za ksztatcenie pobierane przez szkoty wyzsze i
zaktady ksztatcenia nauczycieli
pktl
optaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalaja_ce,
§ 2 ust. 2 seminaria oraz inneformy doskonalenia
zawodowego nauczycieli skierowanych przez
pkt2
dyrektora szkoty lub placowki
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8034,00

24064,00

9958,00

13653,00

15981,00
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Koszty przejazdow oraz zakwaterowania
i wyzywienia nauczycieli, ktorzy na podstawie

§ 2 ust. 2
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoty lub
pkt3
placowki uczestniczq w roznych formach
doskonalenia zawodowego
Przyznana kwota ogotem

