
Uchwała Nr 194/1123/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w 2018 roku. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 70 a ust. 1, ust. 2a i ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 ust. 2  

i § 7 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 dofinansowanych 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 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.), w porozumieniu z dyrektorami szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oraz Uchwały budżetowej Powiatu 

Stalowowolskiego na rok 2018 Nr XXXIV/245/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia  

15 grudnia 2017 r., po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w 2018 roku w wysokości 2 000 zł. 

§ 2 

1. Ustala się specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) kształcenie zawodowe i ogólne, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej, 

przyrodniczej i informatycznej, 

2) doradztwo zawodowe, 

3) diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna,   

4) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

5) bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa w Internecie,  

6) doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Ustala się formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) studia podyplomowe 

2) studia magisterskie  

3) kursy kwalifikacyjne 

4) kursy doskonalące 

5) seminaria 

6) konferencje szkoleniowe 

7)  szkolenia rad pedagogicznych 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami jednostki dofinansowanie może być 

przyznane na inne niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 specjalności i formy kształcenia. 

 



§ 3 

Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r., stanowi Załącznik do 

Uchwały.  

§ 4 

1. Dofinansowanie form kształcenia określonych w Uchwale, dotyczy tych, na które nauczyciele 

są skierowani przez dyrektorów i są zgodne z potrzebami szkoły.  

2. Dyrektorzy jednostek mogą uczestniczyć w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego za 

zgodą Starosty Stalowowolskiego, w ramach kwot określonych w Załączniku.  

§ 5 

Wykonanie Uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Stalowowolski. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 194/1123/2018 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

 

Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r.  

 

Lp. Nazwa jednostki Kwota 

1. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego  

w Stalowej Woli 
22 300,00 

2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki  

w Stalowej Woli 
22 300,00 

3. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Król Jana III Sobieskiego 

w Stalowej Woli 
24 300,00 

4. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli 
20 300,00 

5. Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli 43 200,00 

6. Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 22 300,00 

7. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli 
17 300,00 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli 22 000,00 

9. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli 10 000,00 

10. Starostwo Powiatowe - rezerwa 20 000,00 

RAZEM 224 000,00 

 


