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z dnia  30 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 
których Gmina Łubniany jest organem prowadzącym na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz.1875 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji 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 dofinansowanych 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. z 2002 r. Nr 46, poz.430 ze zm.) 
w związku z art. 70a ust.1 i 2a oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) Rada Gminy w Łubnianach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ze środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Łubniany działu 801 „Oświata i wychowanie 
dofinansowuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:

a) Organizację i prowadzenie  doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

b) Organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek,

c) Organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze,

d) Organizacje i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia  zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze,

e) Przygotowanie materiałów szkoleniowych  i informacyjnych,

f) Częściowe opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

g) Częściowe opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,

h) Organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze,

i) Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów przejazdów  oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, 
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych 
formach doskonalenia zawodowego w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

2. Dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt. f obejmuje się następujące specjalności:

a) terapia pedagogiczna,

b) oligofrenopedagogika,

c) logopedia,

d) surdopedagogika

e) psychologia,

f) gimnastyka korekcyjna,

g) inne specjalności zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola.

Id: 5129D699-625E-47C7-8EF1-73ED32A38FF1. Projekt Strona 1



3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dzieli się następująco:

a) 30% na organizację doradztwa metodycznego do wysokości określonych w porozumieniu,

b) 70% na organizację form doskonalenia , o których mowa w ust.1 lit. b do i

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych  
do wysokości 60% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej niż 1.000,00 zł na semestr.

2. Drobnych form doskonalenia jak: kursy, warsztaty przedmiotowe, metodyczne – 100% kosztów w miarę 
posiadanych środków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało przez ustawodawcę określone

w rozdziale 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.).

Organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten cel w wysokości 1 % planowanych

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Szczegółowe zasady podziału

środków oraz kompetencje organu prowadzącego zostały określone w Rozporządzeniu 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 dofinansowanych 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. z 2002 r. Nr 46 poz. 430). Rozporządzenie zwiera w § 6 ust. 3

delegację dla organu prowadzącego do opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli: Zarządem

Oddziału ZNP w Łubnianach i Komisją Zakładową MOZ PO i W NSZZ "Solidarność” w Opolu.
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