UCHWAŁA Nr 408/17
ZARZĄDU POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie 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 przyznawania tych środków
( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz.430, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§1
Kwota dofinansowania udzielonego nauczycielowi, który w 2018 roku ponosi koszty z tytułu opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie może w tym roku
przekroczyć łącznie kwoty 1000,00 złotych brutto.
§2
Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 może być udzielone wyłącznie nauczycielowi, który kształci się
w jednej z następujących specjalności:
1) chemia,
2) doradztwo zawodowe i edukacyjne,
3) geografia,
4) informatyka z programowaniem,
5) pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja z niepełnosprawnością intelektualną,
6) logistyka i spedycja,
7) surdopedagogika,
8) terapia pedagogiczna,
9) wiedza o kulturze.
§3
Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 może być udzielone, z zastrzeżeniem § 2, nauczycielowi
kształcącemu się w formie studiów magisterskich lub studiów podyplomowych.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Obornickiemu oraz kierownikom oświatowych jednostek
organizacyjnych Powiatu Obornickiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

STAROSTA
(-) Adam Olejnik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 408/17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 2 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 województw, 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 przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430,
z późn. zm. ), zwanego dalej „ Rozporządzeniem ”, dyrektorzy szkół i placówek składają do organu
prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym
roku uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 6 ust. 1 tego Rozporządzenia.
W części A wniosków, o których wyżej mowa, dyrektorzy przedstawili Zarządowi Powiatu
Obornickiego propozycje dotyczące maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia oraz wykazali specjalności i formy kształcenia, na które
zamierzają przyznać dofinansowanie.
Zgodnie z brzmieniem § 7 Rozporządzenia, maksymalną kwotę dofinansowania
opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia, oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane, ustala corocznie organ prowadzący, w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek.
Uwzględniając powyższe, uzasadnione jest podjęcie przez Zarząd Powiatu Obornickiego
uchwały w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form
i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

