
UCHWAŁA NR XXXIII/283/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189 z późn.zm.) a także § 2, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych 
w budżetach organów prowadzących, wojwodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 z późń. zm.) po zasięgnięciu 
opinii związków zawodowych reprezentujących nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Stanisławów na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w roku 2018 przeznacza się na częściowe lub całkowite dofinansowanie opłat za studia 
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 3. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania:

1) za studia podyplomowe w wysokości do 80 % poniesionych i udokumentowanych kosztów nauki nie więcej 
niż 3500 zł,

2) za kursy kwalifikacyjne w wysokości do 80 % poniesionych i udokumentowanych kosztów nauki nie więcej 
niż 2500 zł,

3) za kursy doskonalące, seminaria, szkolenia i inne formy doskonalenia w wysokości 100 % ich wartości.

§ 4. Dofinansowaniu, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały podlegają specjalności i formy kształcenia 
wynikające z potrzeb kadrowych szkoły lub przedszkola w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 5. Decyzję o dofinansowaniu form szkolenia podejmują:

1) w przypadku wniosków składanych przez nauczycieli – dyrektor szkoły lub przedszkola,

2) w przypadku wniosków składanych przez dyrektorów – Wójt Gminy Stanisławów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/283/2018

Rady Gminy Stanisławów

z dnia 1 marca 2018 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

Nazwa szkoły Środki finansowe przeznaczone na opłaty o których 
mowa w § 2 niniejszej uchwały

Zespół Szkolny w Stanisławowie 23531 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu 7955  zł
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Pustelniku 12033 zł
Razem Gmina Stanisławów 43519 zł
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Uzasadnienie

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane z środków wyodrębnionych
w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. W budżecie Gminy
Stanisławów na rok 2018 środki na ten cel zostały wyodrębnione w rozdziale 80146 – dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli w kwocie 43519 zł . Zgodnie z rozporządzeniem 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 organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustala
specjalności i formy doskonalenia na które dofinansowanie będzie przyznawane. Niniejszy projekt został
zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim.
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