
 Uchwała Nr 12/48/2019 

  Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 18 marca 2019r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz, specjalności i form kształcenia prowadzonych 

przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania  

form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2019 

 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz § 7 

i § 8  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2019 r.                        

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136)                       

w związku z uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiat Namysłowskiego z dnia                             

28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok, Zarząd Powiatu 

Namysłowskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za 

kształcenie nauczycieli: 

   1) studia podyplomowe do 3000 zł,  

   2) szkolenia do 2500 zł, 

   3) seminaria przedmiotowe do 1000 zł, 

   4) warsztaty, wykłady i konferencje oraz inne formy doskonalenia zawodowego do 500 zł. 

§ 2. Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia prowadzone przez uczelnie, na 

które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) Studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu, zawodu 

lub doskonalące warsztat pracy nauczyciela zgodnie z nauczanym przedmiotem,  

2) Szkolenia doskonalące kompetencje z zakresu metodyki nauczania, umiejętności 

wychowawczych, realizacji zadań z zakresu profilaktyki, 

3) Szkolenia dla nauczycieli zawodu podnoszące ich wiedzą i kwalifikacje,  

4) Szkolenia dedykowane dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 



5) Pozostałe formy doskonalenia wymienione w § 1, które podnoszą wiedzę i umiejętności 

nauczyciela niezbędne dla przygotowania ucznia do egzaminów zawodowych                             

i maturalnych.  

 

§ 3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego obejmuje kwotę 73.103 zł                         

i przewiduje dofinansowanie: 

1) Udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, 

uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w kwocie 54.000 zł, w tym: 

a)  I Liceum Ogólnokształcące – 5.300 zł 

b)  Zespół Szkół Mechanicznych – 10.000 zł 

c)  Zespół Szkół Rolniczych – 9.700 zł 

d)  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 4.000 zł 

e)  Zespół Szkół Specjalnych – 10.000 zł 

f)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 15.000 zł 

 

     2) Udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie                       

i placówki doskonalenia nauczycieli w kwocie 5.000 zł, w tym: 

a)  I Liceum Ogólnokształcące – 1.000 zł 

b)  Zespół Szkół Mechanicznych – 2.000 zł 

c)  Zespół Szkół Rolniczych – 2.000 zł 

d)  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 0 zł 

e)  Zespół Szkół Specjalnych – 0 zł 

f)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 0 zł 

 

   3) Wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli, prowadzonego przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne                

w kwocie 14.103 zł, w tym: 

   a)  I Liceum Ogólnokształcące – 4.700 zł 

   b)  Zespół Szkół Mechanicznych – 2.000 zł 

   c)  Zespół Szkół Rolniczych – 2.000 zł 



d)  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 403 zł 

e)  Zespół Szkół Specjalnych – 3.000 zł 

f)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 2.000 zł 

 

 

§ 4. Zgodnie z treścią § 3  placówki oświatowe otrzymają środki na doskonalenie nauczycieli 

w  następujących kwotach: 

1)  I Liceum Ogólnokształcące – 11.000 zł 

2)  Zespół Szkół Mechanicznych – 14.000 zł 

3)  Zespół Szkół Rolniczych – 13.700 zł 

4)  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 4.403 zł 

5)  Zespół Szkół Specjalnych – 13.000 zł 

6)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 17.000 zł 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu      Przewodniczący Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego                  Namysłowskiego 

 

                                                                                                 Konrad Gęsiarz 

Zbigniew Bratosiewicz 

 

Piotr Lechowicz 

 

Tomasz Wiciak 

 

Andrzej Zielonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


