Projekt
z dnia 16 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów
OR.0006.32.2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 1579, poz. 2232; z 2018 r. poz. 2232), z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (t.j. z 2017 r. poz. 1189, poz. 2203) w związku z §6 ust. 3 i §7 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; z 2015 r.
poz. 1973) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Zabłudów na 2018 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zabłudów, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
2. Środki finansowe nie wykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. Ze środków, o których mowa w §1 ust. 1 dofinansowywane mogą być:
1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie,
magisterskie i podyplomowe w następujących specjalności: edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka
2) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
3) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym kadry
kierowniczej;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
5) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych,

oraz

innych

form

doskonalenia

6) szkolenia rad pedagogicznych,
7) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w
szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Id: 28295BEF-01D1-461E-93A1-F217BEA8B9C4. Projekt

Strona 1

§ 3. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli określone w uchwale budżetowej na 2018 rok
planuje się na następujące specjalności kształcenia:
1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,
2) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz
dyrektorów placówek oświatowych,
3) mające wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach oświatowych,
4) mające wpływ na wdrożenie nowej podstawy programowej,
5) mające wpływ na wspieranie rozwoju dziecka.
§ 4. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
o których mowa w §2 pkt 1, w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki, jednak
nie więcej niż 800 zł. W przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie kontynuuje naukę na dwóch
kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych za kształcenie na jednym
kierunku.
2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w §2 pkt 2-8, za zgodą dyrektora mogą być
dofinansowywane w 100%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z zapisem art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela w budżetach
organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepisy
wykonawcze do tego przepisu - 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) Organ prowadzący na
podstawie § 6 ust.2 rozporządzenia opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i placówek wynikające z planu
doskonalenia zawodowego w danym roku kalendarzowym.
Zgodnie z § 7 w/w rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i
placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Przedstawiona uchwała jest realizacją powyższego zapisu, została uzgodniona z dyrektorami
placówek oświatowych z terenu Gminy Zabłudów oraz została przesłana do zaopiniowania do
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach zlokalizowanych na
terenie Gminy Zabłudów.
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