UCHWAŁA NR 239/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
Na podstawie podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz.814 z późn.zm), art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz.1379 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 2 i §
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie
sposobu 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 szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
tych środków (Dz. U. z 2002r., Nr 46, poz. 430 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego,
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 235/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 marca 2017r,
w sprawie ustalenia na 2017rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie może być przyznane, załącznik do uchwały pn. „Plan dofinansowania w roku
2017 form doskonalenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski” otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Julian Hermaszczuk..............................

Wicestarosta

Mirosław Juraszek................................

Członkowie
Zarządu:
1. Eugeniusz Bogdan............................

2. Roman Golcz....................................

3. Remigiusz Nowak............................
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Załącznik do Uchwały Nr 239/2017
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 20 marca 2017 r.

Plan dofinansowania w roku 2017 form doskonalenia nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
Wyodrębnione, w budżecie powiatu na rok 2017, środki na dofinansowanie form doskonalenia
nauczycieli, w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, rozdysponowuje się biorąc pod uwagę wnioski złożone
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych w następujący sposób:

Lp. Placówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
w Ratajach
Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży
Powiat Chodzieski (Wydział Oświaty) – rezerwa i organizacja
szkoleń dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze szkół i placówek oświatowych
RAZEM:
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Kwota dofinansowania
form doskonalenia
w roku 2017
3 000,00zł
6 900,00zł
7 500,00zł
5 540,00zł
5 922,00zł
1 000,00zł
5 650,00zł
8 060,00zł
43 572,00zł
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