
UCHWAŁA NR 158/2016
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

w roku 2016 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1445; zm. poz.1045 i poz. 1890), art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 
2014 r. poz. 191, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 357, poz. 1418, poz. 1268), § 6 ust.3 oraz § 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 2002 r. Nr 46, poz. 430 z 2015 r. poz. 1973) oraz uchwały Nr XIV/82/2015 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2016 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i 
placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, zgodnie § 6 ust. 3 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 2002 r. Nr 46, poz. 430 z 2015 r. poz. 1973), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski  ustala 
się maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 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 2002 r. Nr 46, poz. 430 z 2015 r. poz. 1973) oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/2016

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 29 lutego 2016 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016

W roku 2016 dofinansowuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

6) konferencje szkoleniowe.

2. Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

6) konferencje szkoleniowe;

7) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

6) konferencje szkoleniowe.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

6) konferencje szkoleniowe.

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;
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3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

6) konferencje szkoleniowe.

6. Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2:

1) studia podyplomowe;

2) szkolenia rady pedagogicznej;

3) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;

4) seminaria;

5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

6) konferencje szkoleniowe.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 158/2016

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 29 lutego 2016 r.

Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie będzie przyznane w roku 2016

1. Na realizację opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe ustala się w roku 2016 maksymalną kwotę 
dofinansowania w wysokości 1500,00  zł., a za kształcenie w zakładach kształcenia nauczycieli kwotę 1500,00 zł.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 jest przyznawane:

1) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 na:

a) studia podyplomowe - edukacja dla bezpieczeństwa,

b) studia podyplomowe - geografia;

2) w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 na:

a) studia podyplomowe - podstawy przedsiębiorczości;

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 na:

a) studia podyplomowe - filologia polska;

4) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9 na:

a) studia podyplomowe - ogrodnictwo,

b) studia podyplomowe - grafika komputerowa, systemy operacyjne,

c) studia podyplomowe - technologie multimedialne i grafika komputerowa;

5) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8 na:

a) studia podyplomowe - poradnictwo rodzinne,

b) studia podyplomowe - diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu,

c) studia podyplomowe - wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania 
i opieki nad małym dzieckiem,

d) studia podyplomowe - neurologopedia,

e) studia podyplomowe - psychoterapia,

f) studia podyplomowe - socjoterapia;

5) w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 na:

a) studia podyplomowe - logopedia,

b) studia podyplomowe - socjoterapia,

c) studia podyplomowe - edukacja w zakresie nauczani chemii,

d) studia podyplomowe - edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji zdrowia,

e) studia podyplomowe - edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki,

f) studia podyplomowe - oligofrenopedagogika,

g) studia podyplomowe - mediacje "Alternatywne metody rozwiązywania problemów",

h) studia podyplomowe - wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem,

i) studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz 
wspieranie ich rodzin.
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