
UCHWAŁA NR 154/2020
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
w roku 2020 w szkołach i placówek 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 2019 r. 
poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815), art 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), § 2, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) oraz 
uchwały NR XVI/112/2019 Rady Powiatu Rawskiego w  Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2020 rok, Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 
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 pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz formy i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Starosta

Józef Matysiak

Wicestarosta

Jacek Otulak

Członek Zarządu

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu

Henryk Majewski

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 154/2020

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.

W roku 2020 dofinansowuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20:

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,

f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;

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

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,

f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) szkolenia branżowe;

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

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,

f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9:

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,

f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) szkolenia branżowe;

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

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,
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f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli;

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

a) seminaria,

b) konferencje,

c) wykłady,

d) warsztaty,

e) szkolenia,

f) studia podyplomowe, inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) szkolenia branżowe.

Id: 79D0B64F-38D4-4DF6-B5E4-D6583A2ECEC1. Uchwalony Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/2020

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 21 stycznia 2020 r.

Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a 
ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia na 
które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Rawski

1. Na realizację opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustala się w roku 
2020 maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1800,00 zł

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

1) Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 na 
studia podyplomowe z:

a) plastyki,

b) filozofii i etyki w szkole ponadpodstawowej,

c) matematyki,

d) doradztwa zawodowego;

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

a) zarządzania oświatą,

b) informatyki;

3) Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 na studia 
podyplomowe z doradztwa zawodowego;

4) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 na studia podyplomowe z:

a) oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu,

b) edukacji dla bezpieczeństwa,

c) diagnozy, edukacji, terapii i rewalidacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

d) ogrodnictwa,

e) pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,

f) informatyki,

g) zarządzania oświatą,

h) kompetencji społecznych - coaching;

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

a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

b) surdopedagogiki,

c) tyflopedagogiki,

d) neurologopedii,

e) terapii rodzin;

6) Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa 2 na studia podyplomowe z:

a) pedagogiki specjalnej,

b) socjoterapii,

c) resocjalizacji,

d) wczesnej interwencji, pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
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f) psychoterapii,

g) diagnozy funkcjonalnej dziecka ze spektrum Autyzmu,

h) terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera,

i) doradztwa zawodowego,

j) nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie,

k) nauczania edukacji dla bezpieczeństwa,

l) nauczania fizyki,

m) nauczania geografii,

n) nauczania przyrody,

o) nauczania biologii,

p) nauczania chemii,

q) nauczania informatyki,

r) nauczania języka polskiego,

s) nauczania edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim,

t) nauczania muzyki,

u) nauczania plastyki,

v) nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego,

w) hipoterapii.
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