UCHWAŁA NR XI/110/2019
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat Choszczeński na rok 2020
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) w związku z art. 70a i art. 91d pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215 t.j.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1653 t.j.) Rada Powiatu Choszczeńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Choszczeński na 2020 rok.
§ 2.1. W budżecie Powiatu Choszczeńskiego na rok 2020 na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się środki w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli w kwocie 77 635 zł.
2. Podział środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pomiędzy poszczególne
szkoły i placówki na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół
i placówek, przedstawia się następująco:
Lp.
Szkoła/placówka
Kwota
1.
2.
3.
4.
5.

Zespół Szkół Nr 1 im. Bolesława
Krzywoustego w Choszcznie
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Choszcznie

27 856 zł
14 074 zł
18 887 zł
12 570 zł
4 248 zł

3. Środki, o których mowa w ust. 2 przeznacza się na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w formie dofinansowania:
1) opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli (czesne za studia, w ramach których na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły nauczyciele uzupełniają kwalifikacje
bądź podnoszą poziom wykształcenia) – w wysokości do 1 500 zł za semestr;
2) opłat za indywidualne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty szkoleniowe
lub inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z faktycznych potrzeb
edukacyjnych szkoły, na które nauczyciel otrzymał skierowanie od dyrektora szkoły w wysokości do 100%;

3) opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia
zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoły/placówki – do 100%;
4) opłat za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy
międzynarodowej w zakresie doradztwa zawodowego nauczycieli dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki - w wysokości do 100%;
5) opłat za warsztaty, seminaria, konferencje szkoleniowe oraz inne formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze –
w wysokości do 100%;
6) opłat za koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli
uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym stażach
zagranicznych, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, a przypadku
dyrektora szkoły lub palcówki, przez Starostę Choszczeńskiego – w wysokości do
100%;
7) koszty organizacji i prowadzenia wspomagania szkół (w tym koszty druku
i dystrybucji materiałów szkoleniowych) w wysokości do 100%.
§ 3.1. Decyzję o dofinansowaniu opłat oraz kosztów, o których mowa
w § 2 ust. 2 podejmuje dyrektor szkoły/placówki biorąc pod uwagę potrzeby
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły/placówki.
2. Nauczyciele zainteresowani dopłatą, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1,
składają wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, natomiast dyrektorzy szkół lub
placówek do Starosty Choszczeńskiego.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym
kierunku i semestrze,
b) potwierdzenie zapłaty za określony semestr.
4. Dopłaty dla nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, przyznaje
dyrektor szkoły/placówki a dla dyrektora Starosta Choszczeński.
5. Dyrektor szkoły lub placówki zawiera umowę z nauczycielem, który korzysta
z dofinansowania opłat za studia podyplomowe i studia dające wyższe kwalifikacje,
która zawiera szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
skierowanego na dokształcanie.
6. Uregulowanie zawarte w ust. 5 dotyczy również dyrektorów szkół i placówek
oświatowych, a umowa zawierana jest ze Starostą Choszczeńskim.
7. Dopłata nie przysługuje w przypadku powtarzania danego roku (semestru)
studiów lub urlopu dziekańskiego.
8. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje więcej niż jeden kierunek,
dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.
§ 4. O dofinansowanie opłat związanych z doskonaleniem zawodowym
w formach, o których mowa w § 2, mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
powiat choszczeński, pod warunkiem że ww. formy doskonalenia są zgodne
z potrzebami szkoły/placówki.

§ 5. Przyznane środki finansowe, o których mowa w § 2 mogą być
wykorzystane wyłącznie na formy doskonalenia zawodowego określone
w rozporządzeniu 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.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia
12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania oraz specjalności
i form kształcenia zawodowego nauczycieli szkól i placówek oświatowych
prowadzonych przez powiat choszczeński na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa
Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2614).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego
oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr Eugeniusz Nykiel

