UCHWALA NR 204/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 30 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia na 2012 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 s/.kol prowadzonych przez powiat piotrkowski.

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 Rozporza_dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomie^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadzajcych szkoly,
wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow
i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46 poz. 430)
Zarz({d Powiatii w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Ustala sie_ w 2012 roku maksymalna^ kwot? dofinansowania optat za ksztatcenie
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady doskonalenia nauczycieli na 50 % rocznej optaty
wnoszonej przez nauczyciela. Decyzje^ o wysokosci dofinansowania w przedziale od 0 do 50 %
podejmuje dyrektor szkoty uwzgl^dniaja^c wysokosc oplat pobieranych przez szkoly wyzsze
i zaklady doskonalenia nauczycieli.

§ 2. Dofmansowaniu podlegaja^nastejmja^ce formy:
•

studia

•

studia podyplomowe

•

kursy doskonalajce

§ 3. Dofmansowaniu podlegajq. naste_puja^ce specjalnosci:
•

j?zyki obce

•

bibliotekoznawstwo

•

matematyka

•

fizyka

•

pedagogika

•

edukacja dla bezpieczenstwa

•

etyka i edukacje filozoficzna

•

wychowanie do zycia w rodzinie

•

wiedza o spoleczehstwie

•

zarzajizanie oswiata^

•

socjoterapia

•

logopedia

•

dietetyka

•

technika samochodowa

•

logistyka i techniki magazynowe

Specjalnosci podlegaja^ce dofmansowaniu sa_ zgodne z potrzebami danej placowki i wieloletnim
planem doskonaienia zawodowego nauczycieli.
§ 4. Zatwierdza si? plan dofmansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2012 w szkolach prowadzonych przez powiat piotrkowski, stanowia^cy zalajcznik do niniejszej
uchwaly.
§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wicestaroscie Powiatu Piotrkowskiego oraz
dyrektorom szkol prowadzonych przez powiat piotrkowski.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, z moca^ obowiazujaca, od 1 stycznia 2012
roku.
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Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok2012

Nazwa szkoty

La^czna kwota optat
wnoszona przez
nauczycieli
w zlotych

50 % kwoty podanej
w kolumnie 2
w ztotych

1

2

3

Kwota
dofinansowania
poszczegolnych
szkol
w ztotych*
4

ZSRCKPwBujnach

5500

2750

5750

ZSR w Czarnocinie

2200

1 100

6100

ZSP w Sulejowie

5800

2900

2900

ZSP w Szydlowie

11 300

5650

8650

ZS RCKU w Wolborzu

8490

4245

6245

Razem

33290

16645

29645

* Kwoty dofinansowania poszczegolnych szkol uwzgl^dniaja^ pozycje z kolumny 3 oraz
100%

wnioskowanych

przez

Dyrektorow

Szkol

srodkow

na

doksztatcanie

pedagogicznych.
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