
  

UCHWAŁA NR IV/34/2019 

RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 

z dnia 8 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności 

i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, poz. 1000, po. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (Dz. U. poz. 136) w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W budżecie Powiatu Wysokomazowieckiego wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 75.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).  

§ 2. 1. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół: 

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających 

uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, pobierane przez 

uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli, w następujących specjalnościach: 

a) zarządzanie oświatą 

b) wczesne wspomagania rozwoju dziecka 

c) oligofrenopedagogika 

d) tyflopedagogika 

e) surdopedagogika 

f) agrotronika 

g) lingwistyka stosowana 

h) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły; 

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł. za jeden semestr nauk. 
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3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są dofinansowywane w części lub 

w całości, w ramach przyznanych środków. 

4. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest możliwe pod 

warunkiem zapewnienia nauczycielowi, który otrzymał dofinansowanie, przydziału godzin zajęć, do których 

uzyskał kwalifikacje. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego. 

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

Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku. 

Przewodniczący Rady 

Dorota Łapiak 
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