- Projekt Uchwała Nr VI/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie: podziału wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski w roku 2007.

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 29.03.2002 r. 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 2007
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 223.797,00 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) 40% środków – na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze
i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria
oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) 20% środków – na szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoły lub placówki, organizacje 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) przysposobienie obronne;
3) kształcenie modułowe;
4) techniki multimedialne;
5) sieci komputerowe;
6) matematyka;
7) bibliotekoznawstwo;
8) fizyka;
9) zarządzanie oświatą;
10) wychowanie fizyczne;
11) pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
12) logopedia;
13) diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna;
14) psychopedagogika i kreatywność;
15) przedmioty zawodowe;
16) przedsiębiorczość;
17) oligofrenopedagogika;
18) doradztwo zawodowe;
19) geografia;
20) historia sztuki;
21) wiedza o kulturze;
22) informatyka;
23) elektronika;
24) teologia;
25) narzędzia wirtualnej edukacji;
26) e-learning;
27) zarządzanie jakością;
28) informacja naukowa;
29) pedagogika;
30) pedagogika socjalno – opiekuńcza;
31) terapia dziecka z autyzmem;
32) opiekun multimedialnego centrum informacji;
33) edukacja obronna;
34) systemy mikrokomputerowe, bazy danych;
35) mechatronika;
36) historia;
37) organizacja i zarządzanie w placówkach pomocy społecznej i opiekuńczych;
38) informacja naukowo – techniczna;
39) filologia angielska;
40) filologia germańska;
41) technologia Ŝywności;
42) metoda Makatowa;
43) integracja sensoryczna;
44) wczesne wspomaganie;
45) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Wysokość dofinansowania takich form kształcenia, jak studia licencjackie, uzupełniające
magisterskie, jednolite magisterskie lub studia podyplomowe moŜe wynosić:
1) do 500 zł przy opłacie w wysokości do 1.500 zł za semestr;
2) do 700 zł przy opłacie w wysokości od 1.501 zł do 2.500 zł za semestr;
3) do 1.000 zł przy opłacie w wysokości powyŜej 2.500 zł za semestr.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.

