Uchwała Nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym
w roku 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 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 tych
środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014
oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w brzmieniu
stanowiącym załączniki nr 1-5 do niniejszej uchwały.
§2
W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli
w wysokości 50% kosztów poniesionych w danym semestrze.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Leskiemu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do Uchwały nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa placówki : Bursa Szkolna

Liczba
uczestników

1.

Forma doskonalenia

Koszty przejazdu,
zakwaterowania i
wyżywienia

Proponowane
dofinansowanie

Koszt szkolenia

Czy dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim planem
doskonalenia
zawodowego (TAK,
NIE – uzasadnione)
Razem

2014

plan

500 zł

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
razem

2.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
Opłata za kursy doskonalące oraz inne
formy doskonalenia

3.

Szkolenia rad pedagogicznych
Szkolenie Rady Pedagogicznej poświęcone
tematyce profilaktycznej, opiekuńczo –
wychowawczej oraz związanej z bieżącymi
potrzebami placówki

razem
500 zł

500 zł

0

TAK

500 zł

razem
4.

Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze

5.

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych

500 zł

razem

razem
Suma dofinansowania

500 zł

załącznik nr 2 do Uchwały nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Liczba
uczestników

1.

Forma doskonalenia

Koszt szkolenia

Proponowane
dofinansowanie

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
1
Studia Podyplomowe z
2700 zł
1350 zł
Neurologopedii

Koszty przejazdu,
zakwaterowania i
wyżywienia

500 zł

Czy
dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim
planem
doskonalenia
zawodowego
(TAK, NIE –
uzasadnione)
Razem
TAK

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
1
Kursy doskonalące – „Zespół
350 zł
180zł
300zł
Aspergera-szkolenie podstawowe”

TAK

3030 zł

1850 zł
480 zł

razem
3.

plan

1850 zł
razem

2.

2014

480 zł

Szkolenia rad pedagogicznych
razem

4.

Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze
1
Ogólnopolska konferencja
600 zł
300 zł
400 zł
TAK
metodyczna dla dyrektorów PPP

700zł
razem

5.

700zł

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych
razem
Suma dofinansowania

3030zł

załącznik nr 3 do Uchwały nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Liczba
uczestników

1.

2.

Forma doskonalenia

Proponowane
dofinansowanie

Koszt szkolenia

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
1
Neurologopedia
3300

1600 zł

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
1
Terapia ręki umiejętności
2500 zł
1000 zł
grafomotorycznych – kurs kwalifikacyjny

Koszty przejazdu,
zakwaterowania i
wyżywienia

Czy dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim planem
doskonalenia
zawodowego (TAK,
NIE – uzasadnione)
Razem

3300 zł

razem

2100 zł
2100 zł

500 zł

200 zł

TAK

Szkolenia rad pedagogicznych

4.

Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze

5.

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych

plan

1200 zł
razem

3.

2014

1200 zł

razem

razem

razem
Suma dofinansowania

3300zł

załącznik nr 4 do Uchwały nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa szkoły : Liceum Ogólnokształcące

Liczba
uczestników

Forma doskonalenia

Koszt szkolenia

Koszty przejazdu,
zakwaterowania i
wyżywienia

Proponowane
dofinansowanie

Czy dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim planem
doskonalenia
zawodowego (TAK,
NIE – uzasadnione)

Razem
1.

2014
plan

4000 zł

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
razem

2.

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego

3.

Szkolenia rad pedagogicznych
26
Kurs 20 – godz. „Wykorzystanie tablicy
interaktywnej w dydaktyce
przedmiotowej”

3100 zł

2500 zł

0

TAK

2500 zł

razem
4.

Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze
10
Szkolenia egzaminatorów maturalnych 300 zł za osobę
150zł
0
TAK
związanych z nowa formułą egzaminu
maturalnego organizowanego przez
OKE w Krakowie lub oddziały
doskonalenia nauczycieli – nauczyciele
przedmiotów maturalnych

1500 zł

razem
5.

2500 zł

1500 zł

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych

Suma dofinansowania

4000 zł

załącznik nr 5 do Uchwały nr 142.300.2014
Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 28 maja 2014 r.

Nazwa szkoły : Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych

Liczba
uczestników

1.

Forma doskonalenia

Koszt szkolenia

Proponowane
dofinansowanie

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
1
Studia podyplomowe turystyka i
3900 zł
1500 zł
hotelarstwo-WSTiE Sucha Beskidzka

Koszty przejazdu,
zakwaterowania i
wyżywienia

0

Czy
dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim
planem
doskonalenia
zawodowego
(TAK, NIE –
uzasadnione)
Razem
TAK

plan

2900 zł
1500 zł

razem
2.

2014

1500 zł

Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
razem

3.

Szkolenia rad pedagogicznych
Szkolenia Rady Pedagogicznej

1200 zł

1000 zł

0

TAK
razem

4.

Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze

5.

Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych
2
Warsztaty plastyczne
400 zł

1000 zł
1000 zł

razem
400 zł

0

TAK
razem

Suma dofinansowania

400 zł
400 zł
2900 zł

