
UCHWALA NR XLI/283/14
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez
Gmine Sfawno oraz specjalnosci i formy ksztatcenia, 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 ( 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 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 , Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706
z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz.908 i poz. 1544
oraz z 2013 r. poz. 675 i poz. 1421) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporza_dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziatu
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiedzy budzety
poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze srodkow wyodrebnionych w budzetach organow prowadz^cych szkoty,
wojewodow, ministra wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania
oraz szczegotowych kryteriow ministra wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania
oraz szczegofowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46,
poz. 430) Rada Gminy Stawno uchwala, co nast$puje:

§ 1. W budzecie gminy Stawno na 2014 rok , wyodrebnia sie srodki finansowe
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 44.780 zl.
stanowi^cej 1% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.

§ 2. Ze srodkow okreslonych w § 1 dofinansowywane beda^ nastepuj^ce formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikaja.ee z potrzeb szkot:
1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne ,
3) kursy doskonal^ce, seminaria oraz warsztaty,
4) szkolenia rad pedagogicznych,
5) zakup materiatow szkoleniowych i informacyjnych.

§ 3. Ustala sie nastepuĵ ce specjalnosci ksztatcenia nauczycieli na ktore
przeznaczone jest dofinansowanie :
1) terapia pedagogiczna,
2) oligofrenopedagogika,
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,
4) przyroda,
5) wychowanie do zycia w rodzinie,
6) specjalnosci artystyczne, w tym muzyka i plastyka,
7) informatyka,
8) pomoc psychologiczno-pedagogiczna,



9) pedagogika opiekuhczo- wychowawcza,
10) instruktor, trener dyscypliny sportu.

§ 4. Ustala si§ maksymalna, kwot§ dofinansowania opfaty za ksztafcenie
pobieranej przez szkof§ wyzsz^ !ub zakJad ksztatcenia nauczycieli w wysokosci:
1) za ksztatcenie pobierane przez szkoty wyzsze, zaklady ksztatcenia nauczycieli
do 70% opfaty semestralnej, z tym zastrzezeniem, ze maksymalna kwota
dofinansowania na jednego nauczyciela nie moze przekroczyc 1 500,00 zf w danym
roku kalendarzowym.
2) za ksztatcenie na kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego do 100 %
poniesionej optaty, nie wi^cej jednak niz 600,00 z\

§ 5. O wysokosci dofinansowania doskonalenia zawodowego w przypadku
nauczyciela decyduje dyrektor szkoty, a w stosunku do dyrektora Wojt Gminy
w ramach srodkow okreslonych w § 1.

§ 6. Maksymalna kwota dofinansowania optet, o ktorych mowa w § 4 oraz
formy ksztalcenia i specjalnosci, na ktore dofinansowanie jest przyznawane,
ustalone zostaty w porozumieniu z dyrektorami szkot.

§ 7. Podziatu srodkow na realizacje zadah okreslonych w § 1 pomiedzy
poszczegolne szkoty na podstawie wnioskow dyrektorow przygotowanych
z uwzglednieniem wieloletnich planow rozwoju szkot dokonuje Wojt Gminy.

§ 8. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Stawno.
§ 9. UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podjecia z moc^ obowi^zujaca^

od 1 stycznia 2014 r.

mgr sz Knap


