
Uchwała Nr 197/XXXI/2005
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Otwocki.

Uchwała Nr 197/XXXI/2005
Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym

jest Powiat Otwocki.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)oraz §5 i §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli  pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra  właściwego do  spraw oświaty i  wychowania  oraz  szczegółowych kryteriów i  trybu
przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się  regulamin  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  pracowników  pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Otwocki w brzmieniu określonym w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr 197/XXXI/2005
Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 20 maja 2005 r.

REGULAMIN

Dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  pracowników  pedagogicznych  placówek  opiekuńczo  -
wychowawczych powiatu otwockiego.

§ 1.

1.Podział  środków  wyodrębnionych  w  budŜecie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Otwocku,
przeznaczonych  na  dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  pracowników pedagogicznych,  dokonuje
Komisja powoływana corocznie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Otwocku w składzie:
1.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - przewodniczący.
2.Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej, socjalizacyjnej – członek.
3.Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego – członek.
4.Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – członek.
5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - członek.
2.Przewodniczący organizuje pracę Komisji i zwołuje jej posiedzenia.

§ 2.

Kryteria dofinansowania doskonalenia.
1.Dofinansowaniem  doskonalenia  zawodowego  mogą  być  objęci  pracownicy  pedagogiczni  placówek
opiekuńczo - wychowawczych zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć lub w wymiarze zajęć, jeŜeli jest to
podstawowe miejsce pracy w placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki.
2.Środki  o  których mowa  w ust.  l  przyznawane  są  na  częściową  lub  całkowitą  refundację  (w  ramach
posiadanych środków):
1)opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli,
2)opłat  za kursy kwalifikacyjne i  doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
pracowników pedagogicznych skierowanych przez  dyrektora  placówki,  jak  równieŜ  pracowników,  którzy
sami podjęli decyzje o kształceniu się, pod warunkiem spełniania kryteriów, o których mowa w ust 3.

3.W pierwszej kolejności środki, o których mowa w ust. 2 będą przyznawane:
1)  z  uwzględnieniem  oceny  przydatności  form  doskonalenia  zawodowego  w  pracy  pracownika
pedagogicznego w danej placówce.
2)podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji związanych z realizacją polityki
społecznej powiatu.
3) na uzupełnienie  i  podnoszenie  kwalifikacji  pracowników pedagogicznych w zakresie  terapii,  treningu
zastępowania agresji oraz psychoedukacji.

§ 3.

Zasady podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego.
1.Refundacji kosztów do 100 % (w miarę posiadanych środków) poniesionych w danym roku budŜetowym
przy spełnieniu kryteriów określonych w § 2 Regulaminu dokonuje się za podjęte:

1)studia  podyplomowe,  pod  warunkiem  moŜliwości  wykorzystania  uzyskanych  kwalifikacji  w  danej
placówce,
2)studia  zaoczne  związane  z  zagadnieniem polityki  społecznej,  jako  drugi  kierunek,  podjęte  przez
pracowników pedagogicznych posiadających wyŜsze wykształcenie magisterskie,
3)kursy  i  szkolenia  podjęte  celem  rozszerzenia  kompetencji  przez  pracowników  pedagogicznych
posiadających kwalifikacje wymagane w danym typie placówki,



posiadających kwalifikacje wymagane w danym typie placówki,
4)studia licencjackie,
5)studia magisterskie.

§ 4.

1.Refundacja kosztów doskonalenia moŜe być dokonana (w miarę posiadanych środków) jednorazowo lub
w ratach,  po złoŜeniu oryginalnych dowodów wpłaty, poprzez  dokonanie  przelewu na konto uczelni  lub
zakładu kształcenia  nauczycieli.  Wnioski  naleŜy  składać  do  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  w
terminach:
- do 30 października,
- oraz do 15 marca.

2.Wnioski złoŜone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3.Pracownicy pedagogiczni ubiegający się o refundację dofinansowania składają:
1)pełną dokumentację na początku studiów,
2)przy ubieganiu się o refundację kolejnych semestrów - zaświadczenie o zaliczeniu semestru lub wypis z
indeksu, potwierdzenie zatrudnienia i określenie wysokości czesnego.

§ 5.

1.W  przypadku  rozwiązania  umowy  o  pracę  na  własna  prośbę  w  okresie  5  lat  od  daty  uzyskania
dofinansowania  lub  refundacji,  pracownik  pedagogiczny  zobowiązany  jest  do  zwrotu  pełnej  kwoty
otrzymanego dofinansowania lub refundacji.

2.Stosowne  zobowiązanie  w  powyŜszej  sprawie  pracownik  pedagogiczny  podpisuje  przy  pobieraniu
dofinansowania czy refundacji.


