
UCHWAŁA 441/2020
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności  objętych 
dofinansowaniem w 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 70a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) i § 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 
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo 
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski na rok 2020, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się na rok 2020 następujące formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1) nadające kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub do prowadzenia dodatkowych zajęć studia 
licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć,

4) szkolenia branżowe, o których mowa w art. 70c ustawy Karta Nauczyciela,

5) kursy doskonalące,

6) szkolenia, seminaria, wykłady oraz konferencje szkoleniowe,

7) warsztaty przedmiotowe i metodyczne,

8) inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych placówki oświatowej.

2. Ustala się na rok 2020 następujące specjalności, zgodne z potrzebami szkoły lub placówki, na które 
przysługuje dofinansowanie ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli:

1) z zakresu udzielania uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy z uczniem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m. in. diagnoza, terapia pedagogiczna, psychoterapia, rewalidacja 
indywidualna, wczesne wspomaganie rozwoju, Zespół Aspergera, autyzm, pedagogika specjalna, integracja 
sensoryczna, socjoterapia, logopedia, oligofrenopedagogika i inne),

2) z edukacji wczesnoszkolnej,

3) z bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) z zarządzania zasobami ludzkimi,

5) z języka angielskiego,

6) z historii sztuki,

7) z doradztwa zawodowego,
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8) z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.

3. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez podmioty, 
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości do 50 % opłaty semestralnej, 
jednak nie więcej niż 1.500,00 złotych za jeden semestr.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU

mgr Leszek Bizoń
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Załącznik do uchwały Nr 441/2020

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Wodzisławski na rok 2020.

Lp. szkoła/placówka oświatowa

Koszty związane 
z dofinansowaniem zadań, 
o których mowa w art. 70a 

ust. 3a pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela 
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

Koszty związane 
z dofinansowaniem zadań, 
o których mowa w art. 70a 
ust. 3a pkt 2 Ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku 
Karta Nauczyciela 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

Koszty związane 
z dofinansowaniem zadań, 

o których mowa w art. 70a ust. 3a 
pkt 4 Ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku 
Karta Nauczyciela 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

Kwota na 
dofinansowanie 

doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli

1
I Liceum Ogólnokształcące 

im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
w Wodzisławiu Śląskim

26 364,00 zł 3 000,00 zł - 29 364,00 zł

2 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Wodzisławiu Śląskim 27 388,00 zł 5 000,00 zł - 32 388,00 zł

3 Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Wodzisławiu Śląskim 23 500,00 zł 9 000,00 zł 4 916,00 zł 37 416,00 zł

4 Zespół Szkół Technicznych 
w Wodzisławiu Śląskim 24 773,00 zł 6 000,00 zł 4 000,00 zł 34 773,00 zł

5
Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śląskim

35 995,00 zł 5 000,00 zł 3 000,00 zł 43 995,00 zł

6
Liceum Ogólnokształcące 
im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach
9 210,00 zł 3 000,00 zł - 12 210,00 zł
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7 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Rydułtowach 9 794,00 zł - 9 200,00 zł 18 994,00 zł

8 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Pszowie 7 480,00 zł 1 200,00 zł 2 000,00 zł 10 680,00 zł

9 Branżowa Szkoła I stopnia 
w Radlinie 6 784,00 zł 1 000,00 zł - 7 784,00 zł

10
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim

47 709,00 zł 6 000,00 zł - 53 709,00 zł

11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Wodzisławiu Śląskim 22 190,00 zł 2 000,00 zł - 24 190,00 zł

RAZEM 241 187,00 zł 41 200,00 zł 23 116,00 zł 305 503,00 zł
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