Uchwała Nr YII/36/2015
Rady Gminy G ó z d
z dnia 27.04.2015 r.

w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U . z 2013 r., poz. 594), art. 70 a ust.l i art. 91 d pkt.l ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - (tekst jednolity Dz. U . z 2014 r., poz. 191),
oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 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 . Nr 46, poz. 430),w
porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych i po zaopiniowaniu przez związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy uchwala:
§1
1. W budżecie Gminy Gózd wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego, w wysokości 1 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli ustalonego odpowiednio wg podziału w ust. 2.
2. Ze środków określonych w ust. 1 w dziale oświata i wychowanie (dotyczy szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkola) przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 1
na:
1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, placówki,
3) szkolenie rad pedagogicznych,
4) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego, w których biorą udział nauczyciele, za zgodą
dyrektora szkoły lub placówki,
5) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
6) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy za
zgodą dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§2

str. 1

1. W 2015 roku dofinansowaniem będą objęte specjalności i formy kształcenia
nauczycieli:
1) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia
dodatkowych zajęć na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły lub placówki,
2) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczanego przedmiotu lub prowadzenia
dodatkowych zajęć w szkole lub placówce .
2. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli
za kształcenie w każdym semestrze za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach
kształcenia nauczycieli:
1) studia I stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub
inżyniera) - do 20 % wpłaty dokonanej przez nauczyciela,
2) studia II stopnia(uzupełniające wykształcenie do poziomu magisterskiego) - do 20
% wpłaty dokonanej przez nauczyciela,
3) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne - do 20% wpłaty dokonanej przez
nauczyciela.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r.

str.
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Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy w Goździe
z dnia 27.04.2015 i \

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r.
L.p.

1

Nazwa szkoły /placówki

Zespół Szkół w Goździe

Dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły
Studia magisterskie
Studia
Kursy
i licencjackie
podyplomowe
kwalifikacyjne

Dofinansowanie
innych form
doskonalenia

Razem

-

1.000,00

500,00

2.500,00

4.000,00

-

1.000,00

1.000,00

2.000,00

4.000,00

500,00

1.000,00

498,00

2.000,00

3.998,00

2

Zespół Szkół w Kuczkach
Kolonii

3

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Małęczynie

4

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Klwatce Królewskiej

-

400,00

-

2.000,00

2.400,00

5

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kłonówku Kolonii

-

680,00

600,00

2.000,00

3.280,00

6

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Podgórze

-

-

2.500,00

2.500,00

7.

Szkolenie Oświaty wspólne
w tym: Metodyk

-

-

-

27.300,00

27.300,00

500,00

4.080,00

2.598,00

40.300,00

47.478,00

Razem

