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ucHwAr-A NR 355t2014
ZARZADU POWTATU RAWSKTEGO

z dnia 25 lutego 20l4 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli omz
rnaksymalnej kwoty dofinansowania oplat oraz specjalno5ci i form ksztalcenia, na kt6re

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2014 w szkolach i plac6wkach ofwiatowych
prowadzonych przez Powiat Rawski

Na podstawie art.32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czen tca 1998 r. o samorzed"ie powiatowym (Dz.U.
z20l3r. poz. 595 i645), art.70a wt.Za ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
22014r. poz. 191), $5i S 6 ust.2 Rozporzq&enia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002r. w sprawie sposobu podzialu 6rodk6w na wspieranie doskonalenia zawodowego
na.oczycieli pomiEdzy bud2ety poszczeg6lnych wojewod6w, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze Srodk6w wyodrgbnionych w budZetach organ6w prowadz4cych szkoly,
wojewod6w, ministra wla6ciwego do spraw odwiaty i wychowania orz szczegc>lowych kryteri6w i trybu
przyznawania tych Srodk6w (Dz.U. 22002 r. Nr 46, poz. 430) oraz uchwaly Nr XXXIU216|2013 Rady
Powiatu Rawskiego 2dnia30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budZetu na2014 r. po zasiqgnigciu opinii
zwi4zk6w zawodo*ych zrzeszajqcych naucrycieli, Zarz4d Powiatu Rawskiego uchwala, co nastppuje:

$ 1. Ustala sip plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauc4ycieli, o kt6rych mowa
w $ 2 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu
podzialu 6rodk6w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pornigdzy budZety
poszczeg6lnych wojewod6w, form doskonalenia zawodowego dofinansowyrvanych ze Srodk6w
wyodrgbnionych w budZetach organ6w prowadz4cych szkoly, wojewod6w, ministra wlaSciwego do
spraw odwiaty i wychowania oraz szczeg6lowych kryteri6w i trybu przymawania tych Srodk6w (DZ.U.
22002 r. Nr 46, poz.430) dla szk6l i plac6wek o6wiatowych prowadzonych przez Powiat Rawski
zgodnie zz 4cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.

S 2. Ustala siq maksymaln4 kwotg dofinansowania oplat, o ld6rych mowa w $ 2 ust. 2 pkt
1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu
podzialu 6rodk6w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiqdzy budzety
poszczeg6lnych wojewod6w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze Srodk6w
wyodrgbnionych w bud2etach organ6w prowadzqcych szkoly, wojewod6w, ministra wladciwego do
spraw o6wiaty i wychowania oraz szczeg6lowych kryteri6w i trybu przyznawania tych Srodk6w (Dz.U.
22002 r. Nr 46, poz. 430) onz specjalnoSci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie jest
przyzlawane dla szk6l i plac6wek o6wiatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, zgodnie
z zal4cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.

$3. Wykonanie uchwaly powierza siE dyrektorom szk6l i plac6wek oSwiatoxych prowadzonych
przez Powiat Rawski. Nadz6r nad wykonaniem uchwaly powierza sig Dyrektorowi Wydzialu Polityki
Spolecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

$ 4. Uchwala wchodziw irycie z dniem podjgcia.

0lniuui,
J6zef Matysiak
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Zal4cznik Nr I do Uchwaty Nr 355/2014

Zar zqdr P ow ialu Rawskiego

z dnia,25 lutego 2014 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014

W roku 2014 dofinansowuje sig nastgpujqce formy doskonalenia zawodowego naucrycieli:

L Zesp6l Szkril Og6lnoksztalc4cych w Rawie Mazowieckiej ul. Ko6ciuszki 20:

I ) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznejl

3) warsztaty metodyczne;

4) kursy kwalifikaryjne, doskonalqce, przygotowawcze, seminaria;

5) konferencje metodyczne;

6) koszty pnejazd6w oraz zakwaterowania i wy2ywienia nauczycieli uzupelniajqcych lub podnosz4cych
swoje kwalifikacje.

2. Zesp6l Szk6l - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikolaja Kopernika w Rawie
Mazowieckiej ul. Zwolirlskiego 46:

I ) studia licencjackie;

2) szkolen ia rady pedagogicznej:

3 ) warsztaty metodyczne;

4) kursy kwalifikacyjne, doskonal4ce, przygotowawcze, seminaria;

5) konferencje metodyczne;

6) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

7) koszty przejazd6w oraz zakwaterowania i wy2ywienia nauczycieli uzupelniajqcych lub podnoszqcych
swoje kwalifikacje (w tym podr62y sluZbowych doradcy metodycznego).

3. Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych im. Wl. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta
t4:

l) szkolen ia rady pedagogicznej:

2) w ar szlaty metodyczne ;

3) kursy kwalifikacyjne, doskonal4ce, przygotowawcze, seminaria;

4) konferencje metodyczne;

5) koszty przejazd6w oraz zakwaterowania i wy2ywienia nauczycieli uzupelniaj4cych lub podnosz4cych
swoje kwalifikacje.

4. Zesp6l Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9:

I ) studia uzupelniaj4ce magisterskie;

2) studia podyplomowe;

3) szkolenia rady pedagogicznel;

4) w arsztaty metodyczne;

5) kursy kwalifikacyjne, doskonalqce, przygotowawcze, seminana;
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6) konferencje metodyczne;

7) koszty pnejazd6w oraz zakwaterowania i wy2,yvienia nauczycieli uzupelniaj4cych lub podnosz4cych
swoje kwalifikacje.

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej ul. Krakowska 22:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne;

4) kursy kwalifikacyjne, doskonalqce, przygotowawcze, seminaria;

5) konferencje metodyczne i szkoleniowe;

6) koszty przeiad6w onz z*waterowania i wyirywienia nauczycieli uzupehiajqcych lub podnoszqcych
swoje kwalifikacj e.

6. Zesp6l Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemyslowa 2:

I ) szkolenia rady pedagogicznej;

2) warsdaty metodyczne;

3) kursy kwalifikacyjne, doskonal4ce, przygotowawcze, seminaria;

4) konferencje metodyczne;

5) koszty przejazA6w oraz zakwaterowania i wyiwienia nauczycieli uzupelniaj4cych lub podnosz4cych
swoje kwalifikacje.

Matysiak
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Zal1cznikNr 2 do Uchwaly Nr 3 5 5/20 l4

Zarz4du Powiatu Rawskiego

z dnia25 lutego 2014 r.

Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania oplat oraz specjalno6ci i formy ksztalcenia na kt6re
dofinansowanie bpdzie przyznane w roku 2014

l.Na realizacjE oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly \tryzsze ustala sig w roku
2014 maksymalnq kwotg dofinansowania w wysoko6ci 1.400,00 zl, aza ksdalcenie w zakladach
ksztalcenia nauczycieli kwotq 1.400,0021.

2. Dofinansowanie, o kt6rym mowa w ust. I jest przyznawane:

l) w Zespole Szk6l Og6lnoksztalcecych w Rawie Mazowieckiej ul, Ko6ciuszki 20 na:

a) studia podyplomowe - lider oSwiaty,

b) studia podyplomowe - wychowanie plastyczne - sztuka;

2) w Zespole Szk6l - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikolaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolirlskiego 46 na:

a) studia licencjackie - pedagogika;

3) w Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych w Bialej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 na:

a) studia uzupelniajqce magisterskie - filologia angielska,

b) studia podyplomowe - ogrodnictwo,

c) studia podyplomowe - doradztwo zawodowe,

d) studia podyplomowe - technologie multimedialne i grafika komputerowa,

e) studia podyplomowe - systemy danych;

4) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ul. krakowska 22 na:

a) studia podyplomowe - psychoterapia psychodynamiczna,

b) studia podyplomowe - terapia rodzinna, mediacje,

c) studia podyplomowe - neurologopedia,

d) studia podyplomowe - edukacja os6b z niepelnosprawno5ci4 intelektualnq - oligofrenopedagogika,

e) studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja os6b z niepelnosprawno5ciq intelektualn4 -

o li gofrenopedagogika,

0 studia podyplomowe - mediacje,

g) studia podyplomowe - psychoterapta poznawczo - behawioralna"

h) studia podyplomowe - wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie.


