UCHWALA Nr 43/2011
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie ustalenia na 2011 rok maksymainej kwoty dofinanscmania oplat za ksztalcenie
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztaicenia nauczycieli oraz specjalnosci i form
ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane i ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziahi srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli porni^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadza^ych szkoty,
wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow
i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46 poz. 430 )
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uckwala, co nast^puje:
§ 1. Ustala si? w 2011 roku maksymalna. kwot^ dofinansowania oplat za ksztatcenie
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaktady doskonalenia nauczycieli na 50 % rocznej oplaty
wnoszonej przez nauczyciela. Decyzje o wysokosci dofinansowania w przedziale od 0 do 50 %
podejmuje dyrektor szkory uwzgl?dniajac wysokosd oj^at pobieranych przez szkoly wyzsze
i zaklady doskonalenia nauczycieli.
§ 2. Dofinansowaniu podlegajq. nastej)ujajce formy:
1) studia;
2) studia podyplomowe;
3) kursy doskonalajce.
§ 3. Dofinansowaniu podlegaja^nast?pujajce specjalnosci:
l)j?zyki obce;
2) matcmatyka;
3) bibliotekoznawstwo;
4) pedagogika;
5) informatyka;

6) edukacja dla bezpieczenstwa;
7) wychowanie fizyczne - kurs instruktora samoobrony i technik interwencyjnych;
8) bezpieczehstwo i higiena pracy;
9) pierwsza pomoc przedmedyczna;
10) kierownik wycieczek szkolnych.
Specjalnosci podlegajajce dofinansowaniu sq_ zgodne z potrzebami danej placowki i wieloletnim
planem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 4. Zatwierdza si? plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok 2011 w szkolach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski, stanowiajcy zalajcznik do niniejszej
uchwaty.
§ 5. Wykonanie uchwaty powierza si? Staroscie Powiatu Piotrkowskiego oraz dyrektorom
szkol prowadzonych przez Powiat Piotrkowski.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc% obowia^uja^ca^ od 1 stycznia
2011roku.
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Zalqcznik
do UchwafyNr 43/2011
Zarzqdu Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 31 marca 2011 roku

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
narok2011
Lajczna kwota oplat
wnoszona przez
nauczycieli
w zlotych

50 % kwoty podanej
w kolumnie 2
w ztotych

Kwota
dofinansowania
poszczegolnych
szkol
w zlotych*

1

2

3

4

ZSRCKPwBujnach

8580

4290

7290

Nazwa szkoty

ZSR w Czarnocinie

3000

ZSP w Sulejowie

1450

725

3725

ZSP w Szydlowie

3000

1 500

5180

ZS RCKU w Wolborzu

14920

7460

10460

Razem

27950

13975

29655

* Kwoty dofinansowania poszczegolnych szkdl uwzgl^dniaja^ pozycje z kolumny 3 oraz 100%
wnioskowanych przez Dyrektorow Szkol srodkow na doksztalcanie rad pedagogicznych.
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