
 

Uchwała Nr  691 / 2018           

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 stycznia 2018 roku 
 

w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia             

na które dofinansowanie może być przyznane 
 

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

powiatowym  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art.70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia  

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 

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 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 2002r., Nr 46, poz. 430 ze zm.) Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się na 2018r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie może przekraczać 80% kwoty opłaty,  

jednak nie więcej niż 2.300,00 zł. 

 

§ 3. Dofinansowanie może być również przyznane nauczycielowi zatrudnionemu                           

w szkole/placówce w wymiarze poniżej 1/2 etatu. 

 

§ 4. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane                           

w poszczególnych szkołach i placówkach określa załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Starosta Wągrowiecki 

_____________________ 

/Tomasz Kranc/ 
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____________________  
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Jacek Brzostowski ______________________ 

Jerzy Springer__________________________ 

Robert Woźniak ________________________ 


