UCHWAŁA NR 8/2020
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.1)) oraz art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653)
oraz w związku z uchwałą Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2020 uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki finansowe zagwarantowane na wynagrodzenia nauczycieli w budżecie powiatu na 2020 rok
wynoszą 12 781 443,00 zł, tym samym kwotę w wysokości 102 252,00 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście
pięćdziesiąt dwa złote 00/100) przeznacza się na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Słupski.
§ 2. 1. Ze środków, o których mowa w § 1 dofinansowuje się:
1) uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących;
2) udział w szkoleniach, wykładach, seminariach, warsztatach, konferencjach;
3) opłaty za studia podyplomowe;
4) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia;
5) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli jest ich organizatorem;
6) szkolenia branżowe ujęte w harmonogramie ustalonym przez dyrektora szkoły;
7) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
8) organizację innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikających z potrzeb edukacyjnych
w powiecie słupskim.
2. W roku 2020 dofinansowanie będzie przyznawane na doskonalenie w zakresie:
1) fizjoterapii;
2) dietetyki;
3) tyflopedagogiki;
4) wiedzy o społeczeństwie;
5) doradztwa zawodowego;
6) poszerzenia kwalifikacji z przedmiotów informatycznych;
7) aktywizujących metod dydaktycznych oraz wdrażania innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) metod pracy edukacyjno-rewalidacyjnej;
10) analizy wyników egzaminów zewnętrznych;
11) zmian w przepisach dotyczących oświaty;
12) działań profilaktycznych i wychowawczych;
13) kształcenia związanego z realizacją podstawy programowej;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i 1815.
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14) pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
15) nowych form diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej;
16) innych potrzeb wynikających ze specyfiki pracy szkół i placówek oraz związanymi z tym wymogami
kadrowymi.
§ 3. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy - Karta Nauczyciela wynosić będzie:
1) do 80 % opłat za kształcenie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu oraz inne,
w przypadku nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;
2) do 50 % opłat w pozostałych przypadkach, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych 00/100) na osobę za semestr.
2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2020.
§ 4. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020
dla poszczególnych szkół i placówek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokona się po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
Powiatu Słupskiego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupskiemu oraz dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejski
Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk
Członek Zarządu
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Załącznik do uchwały Nr 8/2020
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020

L.p.

Szkoła / placówka

Wysokość środków finansowych

1.

Zespół Szkół Agrotechnicznych
im. Władysława Reymonta w Słupsku

39.145,00 zł

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce

11.401,00 zł

3.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

10.732,00 zł

4.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Marynarza Polskiego w Damnicy

20.829,00 zł

5.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

20.145,00 zł

OGÓŁEM:
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