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RADY POWLA,TU GRAJEWSKIEGO
z dnia27 stycmia20lT r.

w sprErvie planu dofinrosowstrir form doskoorleDir zswodowego Dauczycieli, ustaleoia mskymalnej
kwoty dotinaDmweDie oplat zr formy ddkoDale . zawodowego oraz specj.lDosci
i forD ksztdceoia, oa kt6re dofitrrnsowrnie jest przyzu*ane w 2017 roku, w odDiesieriu do tr.uczlcieli
urtrudoiotrych w szkolach i plocrirkach o6wiatowych, dls kt6rych orgsnem prorradz{cyn j6t poei.t

groje*ski.
Na pod$awie art. 12 pkt I

I

ustar.ly z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (t.

j. Dz.U.22016

r.poz.8l4,zm.m.z.1579), w zwi4zku z art.70a ust. I i 2a i art.9ld pk I ustawy z dnia 26 sgcznia 1982 t. Kafta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 22016 t.poz. 1379,2e zm.) oraz S 6 ust.3 i$ 7 rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. sprawie sposobu podzialu Srodk6w na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomipdzy bud2ety poszczeg6lnych wojewod6w, form doskonalenia
zawodowego dofinansowyvanych ze Srodk6w *yodrgbnionych w budzetach organ6w prowadz4cych szkoty,
wojewod6w, ministra wlaiciwego do spraw oswiaty i wychowania omz szczegolowych kryteri6w i trybu
przyaawania tych Srodk6w (Dz- U. Nr 46, poz. 430, zm. z 2015 r. poz. 1973), po zasiggni€ciu opinii zwiQz&6w
zawodowych zrzeszzj4cych naucrycieli, w porozumieniu z d).rektorami szkol i plac6wek oswiatowych, dla
kt6rych powiat grajewskijest organem prowadzAcym, uchwala siQ, co nastgpuje:
S

l. Ileko6 w uchwalejest

l) szkole

-

mowa bez blizszego okrealenia o:

nalezy przez to rozlimie6 szkolg (w tym szkole z oddzialami przedszkolnymi) lub plac6wkg

oSwiatowq albo zesp6l szk& lub plac6wek, dla kt6rej orSanem prowadzqcym j est powiat grajewski,
2) nauczycielu

-

naleiy przez

to

rozumiei naucrycieli, wychowawc6w

pedagogicaych, w tym zajmuj{cych stanowiska
pkr L

i

innych praco*nik6w
kierownicze, zatrudnionych wjednostce, o k6rej mowa w

W budrEcie powiatu glajewskiego na 2017 rok wyodrQbnia sie Srodki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokosci lo% planowanych rocmych Srodk6w przeznaczonych na wynagrodzrnia
osobowe nauczycieli.
$ 2.

$3.Okre6la sig plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017

r.

jako

dokonuj4cy podzialu Srodk6w, o kt6rych mowa w $ 2, w nastgpujQcy spos6b:

l)5oz

-

dofinansowanie oplat za kztalcenie, pobieranych
nauczycieli. w tym za kursy kwalifikacyjne:

pnez szkoly wy2sze

i

zaklady ksralcenia

2) 60% - dofinansowanie oplat za seminaria konferencje, kongresy, kursy, warsztaty i szkolenia doskonal4c€,

w tym organizowane lub wsp6lorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie, dla naucrycieli
skierowanych przez dyrektora szkoly lub Starosk Gmjewskiego (w stosunku do dyrektorow szkol), a takz!
dofinalsowanie kosr6w przejazdu oraz zakwaterowania i wyzywienia tych nauczycieli, uczestnicz4cych
w danych formach doskonalenia zawodowego;

- dofinansowanie szkoleri rad pedagogicznych, w tym w ramach wspomagania szkol 016-2 sieci
wsp6lpracy i sarnoksaalcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujqcych stanowiska kierownicze oraz
kosz6w prrygotowania, druku i dystybucji material6w szkoleniowych i informacyjnych.

3)35%

S 4. Ustala si9 maksymalnq kwotg dofinansowania oplat za ksztalcenie, pobienne przez szfofy *yisze
i zaklady kztalcenia naucrycieli, w wysokosci do 50% kwoty tych oplat zajeden semestr nauki, nie wi$ej niz

t00 zl.
5 5. Srodki na dofinansowanie doskonalenis zawodowego nauczycieli, o ktdrych mowa

pflemaczy| w 2017 toku
I

) ponizsrych

na dofinansowanie:

fom kszt lcenia:

a) sodia wyz5ze magisterskie,

b) srudia podyplomowe,
ld:'AD8DBD7‑B2E04F10 96SC'2E24E7B5Fl' Podpimmy

w $ 2, planuje

siQ

c) kursy kwalifi kacyjne,
d) seminaria, konferencje, kongresy, kursy, warszaty i szkolenia doskonalqce,
e)

szkolenia rad pedagogicatych, w qm w ramach wspomagania szkol oraz sieci wsp6lpracy
i samokztalcenia dla nauczycieli, w Om nauczlcieli zajmujAcych stanowiska kierownicze;

2) w zakresie poniisrych specjalnosci kszratcenia:
a) 6grofonika i rolnictwo precyryjne,
b)

jfrykozlawstwo,

c) rolnictwo,
d) zyyienic.
S 6.

Wykonanie uchwaly powierza sil Zar24dowi Powi.tu.

$ 7. Trac4 moc uchwaly:

l)fi

yll57l07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwiemia 2007 r. w sprawie uslalenia regulaminu
podziafu Srodk6w na wspiennie dokztalcania idoskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i plac6wkach o3wiato*ych, dla kt6rych organem prowadzqcymjest powiat grajewski,

2')

fi XllV91l07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zrniany uchwaly nr
VI/57l07 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w spiawie ust lenia r€Sulaminu podzialu
Srcdk6w na wspieranie doksralcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zarrudnionych w szlolach
i plac6wkach oawiato*fch, dla kt6rych organem prowadz4cymjest powiat Srajewski.
$ 8.

Uchwah wchodzi

w rycie po uplyf,ie 14 dni od dnia ogloszenia w

Dzienniku Urzgdowym

Wojewodztwa Podlaskiego, z moc4 obowiQzujecq od dnia I stycznia 2017 r.
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