UCHWAŁA NR XXXV/256/2018
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Jakubów
Na podstawie art.70a ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189, z późn.zm.) w związku z § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowania
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przekazywania tych środków (Dz. U.
Nr 46, poz. 430, z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentujących nauczycieli
Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1. Na rok 2018 ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkołach podstawowych, dla których Gmina Jakubów jest
organem prowadzącym, maksymalną kwotę dofinansowania opłaty na kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – wyodrębnione w budżecie Gminy
Jakubów – przeznacza się na:
1) 50%
na
organizację
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
szkoły,
zgodnie
z potrzebami i priorytetami placówki w danym roku, szkolenia rad pedagogicznych, przygotowywanie
materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych, szkoleń, seminariów
i konferencji, organizowanych samodzielnie w szkole lub wspólnie z innymi placówkami;
2) 50 % na całkowite lub częściowe dofinansowanie opłat za studia (w tym podyplomowe), kursy
kwalifikacyjne czy inne uzasadnione potrzebami szkoły indywidualne formy dokształcania i doskonalenia
nauczycieli organizowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zwrot kosztów dojazdów
i zakwaterowania i wyżywienia związanych z doskonaleniem i dokształcaniem, dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły.
§ 3. 1. Określa się na 2018 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych przez
nauczyciela opłat za semestr nauki, nie więcej niż 1000,00 zł.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora
szkoły, a na wniosek dyrektora przez Wójta i wypłacane na podstawie umowy.
3. Kwoty indywidualnych dofinansowań, przyznanych przez dyrektora szkoły, winny być zróżnicowane
w zależności od kosztów studiów, kursów, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz środków
finansowych pozostających w dyspozycji dyrektora placówki oświatowej.
§ 4. 1. Dofinansowaniem obejmuje się następujące formy dokształcania

doskonalenia:

1) studia podyplomowe (drugi kierunek);
2) studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność;
3) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu bądź zajęć
pozalekcyjnych prowadzone przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w szczególności
w następujących specjalnościach: logopedia, neurologopedia, pedagogika w specjalności odpowiadającej
prowadzonym zajęciom, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, chemia, fizyka,
muzyka, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, inspektor ochrony danych osobowych – poziom
podstawowy, instruktor teatralny, dla przewodniczących zespołów przedmiotowych.
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2. Poza specjalnościami określonymi powyżej dopuszcza się również dofinansowanie innych specjalności
wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki, po uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę.
§ 5. 1. Ze środków funduszu nie dofinansowuje się indywidualnych form doskonalenia zawodowego
bezpośrednio związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
2. Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli jest narzędziem polityki
kadrowej dyrektora szkoły i nie stanowi pomocy socjalnej dla nauczycieli.
§ 6. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 zwiększają
plany finansowe poszczególnych szkół.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Domański
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