
UCHWALA Nr XVII/146/16
RADY GMINY SLAWNO
z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gmine^ 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357 i 1268 i 1418), oraz § 6
ust.3 i § 7 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziahi srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomi^dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodr^bnionych w budzetach organow prowadz^cych
szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz
szczegofowych kryteriow ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz
szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46, poz. 430, z 2015
poz. 1973) oraz art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015r. o szczegolnych rozwi^zaniach
sluz^cych realizacji ustawy budzetowej na rok 2016 ( Dz. U . 2015. poz. 2199) Rada Gminy
Slawno uchwala, co nastgpuje:

§ 1. W budzecie gminy Slawno na 2016 rok , wyodrebnia si$ srodki fmansowe
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 23.698 zl. stanowi^cej
0,5% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.

§ 2. Ze srodkow okreslonych w § 1 dofmansowywane beda^ nastepuj^ce formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikaj^ce z potrzeb szkol:
1) studia podyplomowe;
2) kursy kwalifikacyjne;
3) kursy doskonal^ce, seminaria oraz warsztaty;
4) szkolenia rad pedagogicznych;
5) zakup materialow szkoleniowych i informacyjnych.

§ 3. Ustala sie nastepuj^ce specjalnosci ksztalcenia nauczycieli na ktore przeznaczone
jest dofinansowanie :
1) terapia pedagogiczna;
2) kwalifikacje specjalistyczne do pracy z uczniami/dziecmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi;
3) wychowanie do zycia w rodzinie;
4) informatyka;
5) pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
6) pedagogika opiekunczo- wychowawcza;
7) kwalifikacje specjalistyczne dotycz^ce wspierania rozwoju uczniow na kazdym etapie

edukacyjnym;
8) instruktor, trener dyscypliny sportu.

§ 4. Ustala sie maksymaln^ kwote dofinansowania oplaty za ksztalcenie pobieranej
przez szkol^ wyzsz^ lub zaklad ksztalcenia nauczycieli w wysokosci :
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1) za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze, zakiady ksztalcenia nauczycieli do 70%
oplaty semestralnej, z tym zastrzezeniem, ze maksymalna kwota dofmansowania 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 100 % poniesionej
oplaty, nie wiecej jednak niz 600,00 zl.

§ 5. O wysokosci dofmansowania doskonalenia zawodowego w przypadku
nauczyciela decyduje dyrektor szkoly, a w stosunku do dyrektora Wqjt Gminy w ramach
srodkow okreslonych w § 1.

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

§ 7. Podzialu srodkow na realizacj^ zadan okreslonych w § 1 pomiedzy poszczegolne
szkoly dokonuje Wqjt Gminy na podstawie wnioskow dyrektorow szkol.

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



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.
z 2014r., poz.191 ze zm.) oraz z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 o zmianie
niektorych ustaw w zwi^zku z realizacja_ ustawy budzetowej, projekt budzetu gminy obejmuje
srodki na doksztalcanie zaplanowane w wysokosci 0,5% planowanych rocznych srodkow
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w projektach planow finansowych
jednostek oswiatowych Gminy Slawno. Projekt podzialu srodkow zostal pozytywnie
zaopiniowany przez zwi^zki zawodowe zrzeszaj^ce nauczycieli. Zgodnie z § 6, ust. 2 i § 7
rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiedzy
budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego dofmansowywanych
ze srodkow wyodrebnionych w budzetach organow prowadz^cych szkoly, wojewodow,
ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych kryteriow i trybu
przyznawania tych srodkow (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ze zm.), organ prowadz^cy szkoly
opracowuje na kazdy rok budzetowy: - plan dofmansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, - maksymaln^ kwote dofmansowania opiat, oraz - specjalnosci i formy
ksztalcenia, na ktore dofinansowanie jest przyznawane bior^c pod uwag^ wnioski dyrektorow
szkol i placowek. Projekt uchwaly zostal przygotowany z uwzglednieniem ww. wnioskow.


