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UCHWAŁA NR 246/2010
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2010 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 2010 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 2001 r. Nr 
142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146), art. 70a ust. 2a 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r.Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, 
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706), 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 wyodrębionych 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) oraz Uchwały Nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. po zasięgnięciu opinii Powiatowego Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala , co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa w §2 
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) dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 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) oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych: Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
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Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu 

Wacław Adamczyk

Członek Zarządu 

Krzysztof Janeczek

Członek Zarządu 

Jarosław Kobierski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/2010

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010 

W roku 2010 dofinansowuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej 

- szkolenia rady pedagogicznej, 

- warsztaty metodyczne, 

- kursy kwalifikacyjne, udoskonalające, przygotowawcze i seminaria, 

- konferencje metodyczne, 

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uzupełniających lub podnoszących swoje 
kwalifikacje, 

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

- studia podyplomowe, 

- szkolenia rady pedagogicznej, 

- warsztaty metodyczne, 

- kursy kwalifikacyjne, doskonalące, przygotowawcze, seminaria, 

- konferencje metodyczne, 

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uzupełniających lub podnoszących swoje 
kwalifikacje, 

- koszty podróży służbowych doradcy metodycznego, 

3. Zespół Szkół Ponadgimnajzalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe, 

- szkolenia rady pedagogicznej, 

- kursy doskonalące, warsztaty, konferencje metodyczne i szkolenia nauczycieli, 

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uzupełniających lub podnoszących swoje 
kwalifikacje, 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 

- studia podyplomowe, 

- konferencje metodyczne, 

- szkolenia rady pedagogicznej, 

- kursy doskonalące, warsztaty, konferencje metodyczne i szkolenia nauczycieli, 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe, 

- kursy doskonalące i konferencje szkoleniowe, 

6. Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe, 
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- kursy doskonalące, 

- warsztaty metodyczne, 

- szkolenia rady pedagogicznej, 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/2010

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia na które 
dofinansowanie będzie przyznane w roku 2010 

1. Na realizację opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe ustala się w roku 2010 maksymalną kwotę 
dofinansowania w wysokości 1.000 zł, a za kształcenie w zakładach kształcenia nauczycieli kwotę 1.200 zł. 

2. Dofinansowanie to jest przyznawane na: 

1)w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej 

- studia podyplomowe z przysposobienia obronnego 

- studia podyplomowe z BHP 

2)w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe z logistyki 

3)w Zespole Szkół Poandgimnazjalnych w Białej Rawskiej 

- studia licencjackie z filologii angielskiej 

- studia podyplomowe z terapii pedagogicznej 

- studia podyplomowe z ogrodnictwa 

- studia podyplomowe z zarządzania i rozliczania projektów unijnych 

4)w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej 

- studia podyplomowe z zakresu neurologopedii 

- studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami 
rozwojowymi 

- studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania 

- studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dzieci z ADHD z dysleksją i zaburzeniami zachowania 

5)w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

- studia podyplomowe z arteterapii 

- studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej 

- studia podyplomowe z psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży 

- studia podyplomowe z terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD, oraz zaburzeniami zachowania 

- studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

- studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji 


