Załącznik nr 1
do uchwały 41/2019
z dnia 28 lutego 2019 r.
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Przyznawanie dofinansowania odbywa się w ramach ustalonego w budżecie powiatu limitu środków
finansowych, którego rozdysponowania na jednostki dokonuje Zarząd Powiatu. Przyznane dofinansowania
przekazywane są do budżetów poszczególnych jednostek.
System dopłat do doskonalenia i dokształcania nauczycieli - uzupełniających swoje kwalifikacje bądź
zdobywających kwalifikacje dodatkowe i wiedzę - uruchomiony zostaje z myślą przede wszystkim o nauczycielach
chcących:
−
ukończyć kursy nadające kwalifikacje,
−
ukończyć studia I i II stopnia,
−
ukończyć studia podyplomowe dla nauczycieli z wykształceniem wyższym pragnących pozyskać dodatkowe
kwalifikacje, w tym do nauczania drugiego przedmiotu - na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły
/placówki oraz powiatu,
−
poszerzyć wiedzę i umiejętności z prowadzonych zajęć poprzez udział w kursach, konferencjach, szkoleniach
i warsztatach, których plany związane z doskonaleniem się i podnoszeniem kwalifikacji są zgodne z potrzebami
szkół i placówek, w których pracują oraz potrzebami organu prowadzącego.
Funkcjonowanie systemu dofinansowań:
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego prowadzone przez inne podmioty niż uczelnie może wynieść do 100%
jego kosztów, jednakże musi ono wynikać z potrzeb szkoły lub placówki, a nauczyciel musi być skierowany przez
dyrektora szkoły lub placówki.
Dofinansowania obejmować mogą wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
System dofinansowań jest narzędziem polityki kadrowej i łączy się z zachęcaniem nauczycieli do zdobywania
nowych kwalifikacji, w szczególności na kierunkach deficytowych; świadczenie to nie jest świadczeniem socjalnym.
O rozdziale dofinansowań decyduje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w oparciu o przyjęty w danej jednostce
oświatowej regulamin preferujący specjalności uwzględnione w jej planie rozwoju oraz w planach rozwoju
zawodowego poszczególnych nauczycieli. Do rozdziału dofinansowań dyrektor powołuje Komisję złożoną
z dyrektora, przedstawicieli rady pedagogicznej oraz funkcjonujących w jednostce organizacji związkowych.
Dopłaty mogą być przyznawane wyłącznie do form określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 136 z późn.zm.).
Przyznawanie wsparcia odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski należy składać do dyrektora
szkoły/placówki.
Dyrektor może dokonać przesunięcia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi formami doskonalenia
zaproponowanymi do realizacji w jego jednostce, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Naczelnika Wydziału
Edukacji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i uzyskaniu jego akceptacji.
Dofinansowanie kształcenia osób zatrudnionych na etatach niepedagogicznych odbywać może się wyłącznie poza
środkami będącymi przedmiotem niniejszej uchwały i tylko, gdy kształcenie takie jest zgodne z potrzebami szkoły /
placówki. Decyzję o tym podejmuje dyrektor w ramach posiadanych środków.
Wyjazdy zagraniczne na seminaria kontaktowe, konferencje, szkolenia itp. mogą być finansowane nauczycielom
i dyrektorom jednostki, jednakże nie częściej niż raz na dwa lata kalendarzowe.
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie doradców metodycznych mogą być wydatkowane
na finansowanie otrzymywanych przez nich dodatków funkcyjnych i kosztów obniżenia wymiaru godzin zajęć, a
także kosztów związanych z ich działalnością doradczą.
Ze środków pozostających w budżecie powiatu finansuje się przede wszystkim:
▪ organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek,
▪ zbiorcze szkolenia dla nauczycieli organizowane dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych
przez powiat.

Wnioski do organu prowadzącego należy kierować za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmie Starosta, po wcześniejszej akceptacji
celowości doskonalenia przez Naczelnika Wydziału Edukacji.
Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli mogą być przeznaczone także na zakup materiałów
niezbędnych do organizacji doradztwa metodycznego, organizacji szkoleń, wspomagania, seminariów oraz konferencji
szkoleniowych, organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego
wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół i placówek oraz organu prowadzącego.

Planowany podział środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego w roku 2019 r.
Forma doskonalenia zawodowego
nauczycieli - plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli

Organizacja i prowadzenie wspomagania
szkół i placówek oraz sieci współpracy i
samokształcenia dla nauczycieli, w tym
zajmujących stanowiska kierownicze:

LO
Czarnków

LO
Trzcianka

ZSP
Czarnków

ZSP
Trzcianka

ZST
Trzcianka

ZS
Krzyż Wlkp.

ZSS
Gębice

PPP
Czarnków

PPPT
Trzcianka

PPP
Krzyż Wlkp.

MDK
Trzcianka

CEZ
Czarnków

MOS
Biała

- zł

- zł

1 000,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Organizacja szkoleń, warsztatów
metodycznych i przedmiotowych,
seminariów, konferencji szkoleniowych
oraz innych form doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli wynikających
z potrzeb szkoły i powiatu, w tym:

2 120,00 zł

2 700,00 zł

3 000,00 zł

- zł

2 000,00 zł

2 200,00 zł

700,00 zł

- zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

1 000,00 zł

- zł

5 000,00 zł

Przygotowanie materiałów szkoleniowych i
informacyjnych, w tym koszt druku i
dystrybucji, w tym:

- zł

500,00 zł

5 000,00 zł

- zł

800,00 zł

300,00 zł

700,00 zł

- zł

- zł

50,00 zł

- zł

1 000,00 zł

- zł

Dopłaty do kształcenia związanego z
podnoszeniem poziomu wykształcenia (§
2 uchwały - dofinasnsowanie 80% kosztu
semestralnego dokształcania, nie więcej
niż 1 200,00 zł na semestr nauki) /ogółem/
w tym:

2 880,00 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

1 000,00 zł

- zł

- zł

1 100,00 zł

- zł 1 000,00 zł

- zł

5 500,00 zł

Opłaty dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły lub placówki: (§ 2
uchwały - 100 % wysokości opłat)
/ogółem/ na:

- zł

2 300,00 zł

17 000,00 zł

7 230,00 zł

3 600,00 zł

4 200,00 zł

2 600,00 zł

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i
wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą
w różnych formach doskonalenia
zawodowego /ogółem/ w tym:

1 000,00 zł

500,00 zł

6 000,00 zł

270,00 zł

1 100,00 zł

800,00 zł

1 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

32 000,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

8 500,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

31 000,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

8 500,00 zł

5 000,00 zł

RAZEM
w tym :
rozdz. 80146
rozdz. 85446

1 000,00 zł

3 500,00 zł

- zł

900,00 zł

1 500,00 zł

- zł

1 500,00 zł

- zł

500,00 zł

450,00 zł

- zł

500,00 zł

1 500,00 zł

3 000,00 zł

12 000,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

2 000,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

3 500,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

5 000,00 zł
7 000,00 zł

