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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W STASZOWIE 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Staszowski na 2021 rok 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1,art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.920) w związku z art. 70a ust 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i 6 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 roku poz.1653), Rada 
Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W planie budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2021 wyodrębnia się środki na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dokonuje się ich podziału w następujący 
sposób: 

1) 33 % na dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez 
szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli za studia wyższe, studia podyplomowe i kursy 
kwalifikacyjne; 

2) 67 % na organizację form doskonalenia zawodowego: seminariów, konferencji, szkoleń 
branżowych, wykładów, szkoleń, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia 
nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. 

§ 2. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego w poszczególnych 
szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski 
określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się w roku budżetowym 2021 dofinansowanie dla form kształcenia,studia wyższe 
i studia podyplomowe, specjalności kształcenia w kierunkach zgodnych z wnioskami dyrektorów 
szkół i placówek wynikających z potrzeb szkoły/placówki: 

a) w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie: diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, 

b) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie: pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach 
(tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, autyzm, pedagogika leczniczo- 
terapeutyczna),  ·diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie. 

c) w Zespole Szkół w Staszowie: oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób 
niepełnosprawnych intelektualnie,·spawalnictwo i kontrola jakości, nauczanie informatyki 
w szkołach ponadpodstawowych, ·mechatronika w edukacji. 

d) w Zespole Szkół w Połańcu: praca z uczniem z Aspergerem i autyzmem, 

2. Dofinansowaniem mogą być również objęte w roku budżetowym 2021 pozostałe formy 
kształcenia nie wymienione w ust. 1 w specjalnościach kształcenia wynikających z potrzeb 
organizacyjnych szkoły/placówki. 
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§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat staszowski ustala się maksymalną kwotę dofinansowania na rok 2021: 

1) opłat , o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 uchwały w wysokości do 100 % tej opłaty, ale 
nie więcej niż 6 000, 00 zł w danym roku. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż 
jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich; 

2) opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały w wysokości do 100 % tej opłaty. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.
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Plan form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 
 

podstawie rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 roku poz. 1653) w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 
 

 

Lp. Typ szkoły Klasyfikacja 
budżetowa 

rozdział  

Plan na  
2021 rok 

1 Liceum 
Ogólnokształcące  
ul. 11 Listopada 3 

28-200 Staszów 

80146 27 876,00 

2 Zespół Szkół 
Ekonomicznych  
ul. Szkolna 11 

28-200 Staszów 

80146 31 912,00 

3 Zespół Szkół  
ul. Koszarowa 7 
 28-200 Staszów 

80146 62 484,00 

4 Zespół Szkół 
ul. Ruszczańska 23 

28-230 Połaniec 

80146 28 586,00 

5 Poradnia 
Psychologiczno –

Pedagogiczna 
 ul. Koszarowa 7  
28-200 Staszów 

85446 11 611,00 

RAZEM 162 469,00 
 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), organ prowadzący szkoły wyodrębnia w budżecie środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zaś w oparciu o § 5 i 6
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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
roku poz.1653) opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski. Organ prowadzący po przeanalizowaniu
wniosków złożonych przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych,
biorąc pod uwagę wyniki egzaminu zawodowego i maturalnego oraz uwzględniając podstawowe
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt. 1 ustawy – prawo
oświatowe oraz stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych opracował na dany rok
kalendarzowy plan dofinansowania zawodowego nauczycieli.
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