
UCHWAŁA NR 12/41/2011 
ZARZĄDU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

Z DNIA 13 KWIETNIA 2011 R. 
 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest 

przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 
oświatowych w roku 2011. 

 
 
      Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków 
na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜetach 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) Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje:  
 

§ 1 
 
W roku 2011 dofinansowaniem objęte będą następujące specjalności i formy kształcenia                 
w maksymalnej kwocie dofinansowania: 
1) Studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu – 2.500 zł 
2) Studia magisterskie – 1.500 zł 
3) Studia doktoranckie – 1.500 zł 
4) Studia licencjackie – 1.500 zł 
5) Kursy przedmiotowe, doskonalące warsztat pracy nauczyciela – 1.500 zł 
6) Zagraniczne kursy i seminaria – 1.500 zł 
7) Pozostałe formy doskonalenia – 2.000 zł 
 

§ 2 
 
Z kwoty przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli która wynosi w 2011 r. 
113.600 zł wyodrębnia się 34.080 zł na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli 
realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 
 
 

§ 3 
 
Pozostałe środki w kwocie 79.520 zł przeznacza się na doskonalenie nauczycieli dokonując 
ich podziału w następujący sposób: 
 
1)  Szkolenia Rady Pedagogicznej – 12.000 zł (po 2.000 zł / placówkę ) 
2)  Szkolenia dyrektorów – 4.800 zł ( po 800 zł / placówkę ) 
3)  Dofinansowanie nauczycieli – 62.720 zł 

 
 



§ 4 
 
Środki wymienione w § 3 pkt 3 przekazuje się do placówek, kwoty zostały dostosowane do 
liczby etatów zatrudnionych tam nauczycieli oraz do potrzeb szkoleniowych zgodnie                       
z wnioskami złoŜonymi przez dyrektorów szkół i placówek powiatu namysłowskiego.  
 
Podział ten przedstawia się następująco: 
 
1) I Liceum Ogólnokształcące – 9.500 zł 
2) Zespół Szkół Mechanicznych – 13.000 zł 
3) Zespół Szkół Rolniczych – 16.220 zł 
4) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1.000 zł 
5) Zespół Szkół Specjalnych – 13.000 zł 
6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 10.000 zł 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

§ 6 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
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