
- Projekt - 
Uchwała Nr XLIII/      /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 16 lutego 2006 roku 

 
 
w sprawie: podziału wyodr�bnionych �rodków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
o�wiatowych dla których organem prowadz�cym jest Powiat 
Wodzisławski.  

                      
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.); art. 70a ust. 1 i art. 91d             
pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112 z pó�n. zm.); § 6 ust. 2 oraz § 7 Rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału �rodków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomi�dzy bud�ety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowanych ze �rodków wyodr�bnionych w bud�etach organów 
prowadz�cych szkoły, wojewodów, ministra wła�ciwego do spraw o�wiaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych �rodków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, 
poz. 430) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
Dokonuje si� podziału wyodr�bnionych w bud�ecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2006 
�rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 215.270,00 zł, 
w nast�puj�cy sposób: 
1) 40% �rodków - na organizacj� doradztwa metodycznego nauczycieli, z czego 20% 
�rodków na dofinansowanie kosztów obni�enia tygodniowego obowi�zkowego wymiaru 
godzin zaj�� nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego; 
2) 40% �rodków – na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wy�sze  
i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonal�ce, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
3) 20% �rodków – na szkolenia rad pedagogicznych, organizacj� doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkoły lub placówki, organizacje warsztatów metodycznych, warsztatów 
przedmiotowych, szkole�, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,  
w tym nauczycieli zajmuj�cych stanowiska kierownicze. 
 

§ 2 
 

1.  O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wy�sze i zakłady 
kształcenia mog� ubiega� si� nauczyciele: 

1) studiuj�cy w cyklu studiów uzupełniaj�cych magisterskich, licencjackich lub studiów 
podyplomowych w celu zdobywania kwalifikacji niezb�dnych do zatrudnienia w szkole 
lub w placówce, 

�



�

2) zdobywaj�cy kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami 
szkoły lub placówki . 

2.  Refundacj� czesnego mog� uzyska� nauczyciele kształc�cy si� w nast�puj�cych 
specjalno�ciach: 

1) j�zyki obce; 
2) przysposobienie obronne; 
3) kształcenie modułowe; 
4) techniki multimedialne; 
5) sieci komputerowe; 
6) matematyka; 
7) bibliotekoznawstwo; 
8) fizyka; 
9) zarz�dzanie o�wiat�; 
10) wychowanie fizyczne; 
11) pedagogika opieku�czo – wychowawcza; 
12) logopedia; 
13) diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna; 
14) psychopedagogika i kreatywno��; 
15) przedmioty zawodowe; 
16) przedsi�biorczo��; 
17) oligofrenopedagogika; 
18) doradztwo zawodowe; 
19) geografia; 
20) historia sztuki; 
21) wiedza o kulturze; 
22) informatyka; 
23) elektronika; 
24) teologia; 
25) narz�dzia wirtualnej edukacji; 
26) e-learning; 
27) zarz�dzanie jako�ci�; 
28) informacja naukowa; 
29) historia sztuki; 
30) pedagogika; 
31) pedagogika socjalno – opieku�cza; 
32) terapia dziecka z autyzmem. 

3. Wysoko�� dofinansowania takich form kształcenia, jak studia licencjacie, magisterskie lub 
podyplomowe mo�e wynosi�: 

1) do 400 zł przy opłacie w wysoko�ci do 1.500 zł �za semestr; 
2) do 500 zł przy opłacie w wysoko�ci od 1.501 zł �do 2.500 zł za semestr; 
3) do 600 zł przy opłacie w wysoko�ci powy�ej 2.500 zł za semestr. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, z moc� od dnia 1 stycznia 2006r. 
 
 



 

 
 
 


