
 

 

UCHWAŁA NR LIV/386/2018 

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane 

w 2018 roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 70a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 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. Nr 46, poz. 430, zm. z 2015 r. poz. 1973), po zasięgnięciu opinii 

organizacji związkowych, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych Rada Powiatu 

Białostockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się na 2018 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% kwoty tych opłat, nie więcej niż 

1 200 zł. 

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Białostocki, określone w uchwale budżetowej na 2018 r. mogą być przeznaczone 

na następujące: 

1) specjalności: 

a) turystyka i hotelarstwo, 

b) bezpieczeństwo i higiena pracy, 

c) wychowanie fizyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

d) wiedza o kulturze, 

e) integracja sensoryczna, 

f) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

g) psychoterapia z terapią rodzin, 

h) weryfikacja uprawnień spawalniczych. 

2) formy kształcenia i doskonalenia zawodowego: 

a) studia podyplomowe, 
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b) kursy kwalifikacyjne, 

c) kursy i szkolenia doskonalące, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym kadry 

kierowniczej, 

d) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

e) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zenon Żukowski 
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