- Projekt -

Uchwała Nr XLII/……… /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: dokonania podziału wyodrębnionych w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego
na rok 2010 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 70a ust. 1 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 97,
poz. 647 z późn. zm.); § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29.03.2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 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)
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się podziału wyodrębnionych w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2010
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie: 278 478 zł
w następujący sposób:
1) 40% środków - na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, z czego 20%
środków na dofinansowanie kosztów obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego;
2) 60% środków - na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady
kształcenia nauczycieli, za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli, na szkolenia rad pedagogicznych, organizację
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, organizację warsztatów
metodycznych, warsztatów przedmiotowych, szkoleń, seminariów oraz konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
§2
1. O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia
mogą ubiegać się nauczyciele:
1) studiujący w cyklu studiów licencjackich, uzupełniających magisterskich, jednolitych
magisterskich lub studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki;
2) zdobywający kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły
lub placówki.

2.Refundację czesnego mogą uzyskać nauczyciele kształcący się w następujących
specjalnościach:
1) języki obce;
2) bibliotekoznawstwo;
3) przedmioty zawodowe;
4) zarządzanie oświatą;
5) pedagogika;
6) pedagogika - doradztwo zawodowe;
7) informatyka i kierunki pokrewne;
8) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
9) etyka;
10) wiedza o społeczeństwie;
11) oligofrenopedagika;
12) psychokorekcja zaburzeń zachowania;
13) wychowanie do Ŝycia w rodzinie;
14) organizacja i zarządzanie turystyką;
15) kształcenie e-lerningowe;
16) surdopedagogika;
17) pomoc dziecku autystycznemu i jego rodzinie
18) mechatronika;
19) edukacja dla bezpieczeństwa;
20) przedsiębiorczość.
3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania za kształcenie pobierane w szkołach
wyŜszych i zakładach kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 2 w wysokości do 50%
obowiązującej opłaty semestralnej, jednak nie więcej niŜ 1200 złotych za jeden semestr.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2010r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XLII/…./2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: dokonania podziału wyodrębnionych w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego
na rok 2010 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

Przepis art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na organy prowadzące
obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Środki te mogą być przeznaczone, w wysokości nie większej niŜ 20% na dofinansowanie
kosztów obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania
doradcy metodycznego.
Powołane na wstępie środki zostały juŜ wyodrębnione na 2010 rok w budŜecie Powiatu
Wodzisławskiego.
Proponowana uchwała zawiera ogólny podział, otrzymanej z omówionej wyŜej kwoty,
według form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem dofinansowania
kosztów obniŜenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania
doradcy metodycznego. Uchwała zawiera takŜe formy doskonalenia oraz specjalności objęte
dofinansowaniem, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez dyrektorów szkół i placówek
oświatowych.
Ponadto określona została kwota dofinansowania za kształcenie nauczycieli, którą moŜe
udzielić pracodawca (dyrektor szkoły).
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