
 

UCHWAŁA NR  XIV/23/2019 

ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE 

Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU 

 

 

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019. 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz §7 i §8 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136)  

 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1  

Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, maksymalną kwotę dofinansowania opłat 

ponoszonych w związku z pobieraniem nauki na studiach wyższych (licencjackie, magisterskie 

i podyplomowe) na rok 2019 w wysokości: 

1) studia organizowane przez uczelnie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za semestr – do 

600 zł, 

2) kursy kwalifikacyjne za semestr – do 300 zł, 

3) inne formy doskonalenia zawodowego – do 100% dofinansowania, 

4) szkolenia rad pedagogicznych – do 100% dofinansowania. 

 

§ 2 

1. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) studia, 

2) kursy kwalifikacyjne, 

3) inne formy doskonalenia zawodowego: seminaria, szkolenia, warsztaty metodyczne 

i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe, szkolenie rad pedagogicznych, kursy doskonalące. 

2. Ustala się specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie: 

1) specjalności wynikające z wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

2) inne specjalności wynikające ze specyfiki i potrzeb danego typu szkoły lub placówki. 

 

§ 3 

Wysokość dopłat może być zróżnicowana, uzależniona między innymi od: 

- kierunku studiów, specjalności i form kształcenia zgodnych z potrzebami kadrowymi danej 

szkoły, 

- wysokości opłacanego czesnego, 

- liczby nauczycieli ubiegających się o dopłatę do czesnego.  

 

§ 4 

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 



 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Maciej Wasielewski ....................................................... 

Wicestarosta Damian Szwedziak ....................................................... 

Członek Zarządu Leopold Lis ....................................................... 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ....................................................... 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ....................................................... 



 

 
Załącznik  

do Uchwały XV/23/2019 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 
 

PLAN DOFINANSOWANIA 

FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

 NA ROK BUDŻETOWY 2019 
 

 

 

 

PLAN DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNYCH FORM DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
 

 

LP. NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI  KWOTA 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1 Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych 9.950,00 zł 

2 Zespół Szkół Technicznych 6.165,00 zł 

3 Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica  8.200,00 zł 

4 Zespół Placówek Specjalnych  15.750,00 zł 

5 Centrum Kształcenia Praktycznego  5.400,00 zł 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

  1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 4.300,00 zł 

2 Zespół Placówek Specjalnych 5.000,00 zł 

OGÓŁEM 54.765,00 zł 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 

do uchwały w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności 

i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019. 

 

 

 Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok wyodrębniono środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

W związku z tym zgodnie z §7 i §8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 136) biorąc pod uwagę wniosku dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Radę Powiatu w Pleszewie organ prowadzący opracował na 2019 rok plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami ustalił maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. 

 Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Międzyzakładową NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie. Zarząd Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie w ustawowym terminie nie przedłożył opinii. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


