UCHWALA NR 444/2013
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 22 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany uchwaly Nr 370/2013 Zarzajlu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
21 maja 2013 roku w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnej kwoty dofinansowania optat
za ksztalcenie pobieranych przez szkoty wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz
specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane i ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkol prowadzonych przez
powiat piotrkowski.

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 roku w sprawie sposobu podziahi srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomi^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze
srodkow wyodrQbnionych w budzetach organow prowadzajsych szkory, 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
uchwala, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr 370/2013 Zarza^du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie ustalenia na 2013 rok maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie pobieranych przez
szkoty wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i form ksztalcenia, na ktore
dofinansowanie jest przyznawane i ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkol prowadzonych przez powiat piotrkowski wprowadza sie_ nastepujajse zmiany;
1)

w § 3 dodaje SIQ nastejmja^ce specjalnosci:
mediacje i negocjacje

•

neurologopedia".
2) Zala^cznik do uchwaly Nr 370/2013 Zarza,du Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim otrzymuje
brzmienie okreslone w zala^czniku do niniejszej uchwary.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Wicestaroscie Powiatu Piotrkowskiego oraz dyrektorom szkol
prowadzonych przez powiat piotrkowski.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.
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Zala^cznik do Uchwaly Nr 444/2013 Zarzadu Powiatu
w Piotrkowie Tryb. z dnia 22 Hstopada 2013 roku

Plan dofinansowania form doskonaienia zavvodowego nauczycieli
na rok 2013

Nazwa szkoly

La^czna kwota oplat 50 % kwoty
podanej
wnoszona przez
w kolumnie 2
nauczycieli
w zlotych
w zlotych

1
ZSR CKP w
Buinach

Kwoty
przeznaczone na
szkolenie rad
pedagogicznych

Kwota
dofinansowania
poszczegolnych
szkol
w zlotych*

2

3

4

5

4050

2025

3090

5 115

7760

3 880

2050

5930

3875

3875

ZSRw
Czarnocinie
ZSP w Sulejowie
ZSP w Szydlowie
ZS RCKU w
Wolborzu
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Razem

4980

2490

800

3290

10022

5011

600

5611

10600

5300

0

5300

37412

18706

10415

29 121

* Kwoty dofinansowania poszczegolnych szkol uwzglqdniaja, pozycje z kolumny 3 oraz
100%

wnioskowanych

przez

Dyrektorow

Szkol

srodk6w

na

doksztalcanie

pedagogicznych.
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