
UCHWALA NR XLIII/290/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmin£ Slawno oraz specjalnosci
i formy ksztalcenia , na ktore dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218
i Nr 220, poz. 1600,z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr l,poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572,
Nr 97, poz. 800 ,Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzialu
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi^dzy budzety
poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadza^cych szkoly, wojewodow,
ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow ministra
wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu
przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Slawno uchwala,
co nast^puje:

§ 1. l.Srodki na dofmansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nalicza si?
i wyodr^bnia w budzecie gminy w wysokosci 1% pianowanych rocznych srodkow
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Ze srodkow na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) szkoly prowadzone przez Gmine_ Slawno otrzymuja^ 80 % piano wanych rocznych

srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli,
2) 20% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli pozostaje do dyspozycji Wojta Gminy z przeznaczeniem na indywidualne
formy doskonalenia dyrektorow oraz dofinansowanie kosztow obnizenia tygodniowego
obowiajzkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuhczych
nauczycielom dyplomowanym , ktorym powierzono zadania doradcy metodycznego .

3. Srodki finansowe, o ktorych mowa w ust.l nie wykorzystane do dnia 15 grudnia
przeznacza sie^ na inne cele oswiatowe.

§ 2.Wysokosc srodkow , o ktorych mowa w §1 ust.2 pkt.l przedstawia zala^cznik nrl
do niniejszej uchwaly.

§ 3. Ze srodkow okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 1 dofinansowywane b?da^ nastejmja_ce
formy i specjalnosci doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikaja^ce z potrzeb szkol :
1) oplaty za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli,
2) oplaty za kursy kwalifikacyjne i doskonala^ce , seminaria oraz inne formy doskonalenia

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoly ,
3) szkolenia rad pedagogicznych,
4) zakup materialow szkoleniowych i informacyjnych.



§ 4. Ustala si$ maksymalna^ kwote. na dofmansowanie oplat:
l)za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze, zaklady ksztalcenia nauczycieli do 70%

oplaty semestralnej , z tym zastrzezeniem , ze maksymalna kwota dofinansowania na
jednego nauczyciela nie moze przekroczyc 1 500,00 zl w danym roku kalendarzowym.

2) za ksztalcenie na kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego do 50 % poniesionej
oplaty, nie wi^cej jednak niz 600,00 zl.

§ 5. 1 .Z kwoty o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt.2 moga^ bye fmansowane :
1) koszty uczestnictwa dyrektorow szkol na kierunkach zaakceptowanych przez Wqjta

Gminy indywidualnych form ksztalcenia i doskonalenia zawodowego,
2) oplaty za ksztalcenie dyrektorow szkol , na kierunkach zaakceptowanych przez Wqjta

Gminy , pobierane przez szkoly wyzsze lub zaklady ksztalcenia nauczycieli w wysokosci
do 50% oplaty semestralnej - la^czna kwota dofinansowania na jednego dyrektora nie
moze przekroczyc 1 500,00 zl w danym roku kalendarzowym.

3) zbiorowe formy doskonalenia dyrektorow szkol organizowane przez Wqjta Gminy.
4) koszty obnizenia tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin

dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych nauczycielom dyplomowanym , ktorym
powierzono zadania doradcy metodycznego .

2. Z kwoty o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt.2 ponoszone sâ  rowniez koszty zwiajzane
z przygotowaniem mated alow szkoleniowych i informacyjnych.

§ 6.1. Podzialu srodkow w poszczegolnych szkolach dokonuje dyrektor szkoly.
Dyrektor przy podejmowaniu decyzji o dofmansowaniu , jest zobowia_zany uwzgl^dnic
wielolemi plan doskonalenia zawodowego nauczycieli tej szkoly z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dofmansowanie nie przysluguje nauczycielowi zatrudnionemu na zastejpstwo
nieobecnego nauczyciela.

§ 7. Prawo do ubiegania si§ o dofmansowanie czesnego majq. nauczyciele
po pierwszym roku studiow pelnych magisterskich i licencjackich lub od II semestru studiow
uzupelniaja^cych magisterskich i podyplomowych.

§ 8. 1. Dofmansowanie doskonalenia zawodowego odbywa si§ na wniosek
nauczyciela i obejmuje tylko jeden semestr, ktorego dotyczy wniosek.

2. Nie mozna si$ ubiegac dwukrotnie o dofmansowanie tego samego semestru.
3. O wysokosci dofinansowania doskonalenia zawodowego w przypadku nauczyciela

decyduje dyrektor szkoly, a w stosunku do dyrektora Wqjt Gminy w ramach srodkow
okreslonych w § 1.

4. Dofmansowanie nie przysluguje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru
lub roku studiow oraz korzystania z urlopu dziekanskiego.

S.Osoby, ktore nie ukoncza^ lub przerwa^ ksztalcenie zobowiajzane sâ  do zwrotu
w calosci przyznanej doplaty.

6. Nauczyciel studiuja^cy rownoczesnie na dwoch kierunkach moze ubiegac sie^
o dofinansowanie oplat wynikaja^cych z pobierania nauki tylko na jednym kierunku.

§ 9. Nauczyciele ubiegajajcy si? o dofinansowanie czesnego skladajq. wniosek dwa
razy w roku w miesia^cach : marzec i pazdziernik . Wzor wniosku stanowi zala^cznik nr 2
do niniejszej uchwaly.

§ 10. Maksymalna kwota dofinansowania oplat, o ktorej mowa w § 4 oraz formy
ksztalcenia i specjalnosci, na ktore dofinansowanie jest przyznawane, o ktorych mowa
w § 3, ustalone zostaly w porozumieniu z dyrektorami szkol.

§ 11. 1. Wyplata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego nastejmje
po zlozeniu przez nauczyciela lub dyrektora :
1) wniosku o dofmansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora

przez Wqjta Gminy z przyznana^ wysokoscia^ dofinansowania;



2) zaswiadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalnosci ksztatcenia oraz
wysokosci czesnego za jeden semestr;

3) kserokopii poniesionej oplaty, potwierdzonej za zgodnosc z oryginalem, jezeli nauczyciel
z wlasnych srodkow oplacil czesne.

2. Przyznane dofmansowanie jest wyplacane w kasie Gminnego Zespolu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Slawnie lub na wskazany rachunek bankowy.

§ 12. Podzialu srodkow, o ktorych mowa w § 1, dokonano w uzgodnieniu
ze Zwiajzkiem Nauczycielstwa Polskiego.

§ 13. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Slawno.
§ 14. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia .


