UCHWAŁA Nr 24.2019
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2019
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) i art. 70 a ust.
1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 967 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na
wspieranie
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
pomiędzy
budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
poz. 430 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych
będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych,
zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§1
Uchwała określa zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Giżycki na rok 2019, specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustala maksymalne kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli.
§2
1. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie
jest przyznawane:
1) studia wyższe – studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia
do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu
zawodowego (licencjata, magistra);
2) studia doktoranckie;
3) studia podyplomowe;
4) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;
5) kursy specjalistyczne.
2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku:
a) informatyka;
2) II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku:
a) doradztwo zawodowe;
3) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Giżycku:
a) bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
b) nauczanie przedmiotów zawodowych na kierunku technik mechatronik;
c) nauczanie przedmiotów zawodowych na kierunku technik pojazdów
samochodowych.
4) Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku:

a) fizyka;
b) logistyka i transport;
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku:
a) przyroda;
b) terapia pedagogiczna;
c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
d) filologia polska;
e) logopedia.
6) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku:
a) fizyka.
7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku:
a) wychowanie do życia w rodzinie;
b) edukacja dla bezpieczeństwa;
c) matematyka;
d) seksuologia.
8) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku:
a) studia podyplomowe wynikające z wprowadzenia nowego zawodu technik
robót wykończeniowych w budownictwie;
b) studia podyplomowe związane z uzupełnieniem kwalifikacji w zawodzie
technik organizacji reklamy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami
kadrowymi szkoły lub placówki, wskutek wprowadzenia kształcenia w zawodach
lub podjęcia zadań, popularnych wśród młodzieży lub niezbędnych na rynku
pracy, istnieje możliwość dofinansowania innych specjalności niż w/w.
4. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za formy kształcenia
nauczycieli, o których mowa w ust. 1 w wysokości do 1 500 zł za semestr.
5. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, placówki, a także
koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia tych nauczycieli, pokrywane
są do 100%.
§3
Szczegółowy podział środków z uwzględnieniem określonych form doskonalenia
zawodowego, w rozbiciu na poszczególne szkoły i placówki oświatowe, określa plan
dofinansowania form doskonalenia nauczycieli na rok 2019, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których
organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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