Uchwała Nr 0007.XXXVII.4.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły
wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie
jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice na rok 2018.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 70a ust.1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1189), § 6 ust. 2 oraz § 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 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. z 2002r. Nr 46 poz. 430) w porozumieniu
z dyrektorami placówek oświatowych oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:
§1
Przyjąć „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krzyżanowice na 2018r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Wprowadza się zasady przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz
kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice
Nr 0007.XXXVII.4.2018 z dnia 25.01.2018r.

Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy, na które dofinansowanie jest przyznawane
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice.
§1
Na podstawie złożonych wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych Gminy Krzyżanowice
przygotowanych z uwzględnieniem wieloletniego planu w zakresie potrzeb doskonalenia zawodowego
nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych ustala się na 2018r. plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice.
§2
Środki finansowe zaplanowane w 2018r. w budżecie Gminy

Krzyżanowice na doskonalenie

zawodowe nauczycieli, o którym mowa w § 1 wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 1379) wyodrębnione zostały w kwocie 79 900,00zł.
§3
O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia mogą
ubiegać się nauczyciele, którzy uzupełniają, podnoszą lub doskonalą swoje kwalifikacje.
1) na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich, jednolitych magisterskich
lub studiach podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół i placówek oświatowych
2) na kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, seminariach, warsztatach, konferencjach
i innych formach doskonalenia zawodowego.
§4
Ustala się następujące specjalności, na które przyznane jest dofinansowanie:
- wychowanie przedszkolne

- rytmika
- terapia pedagogiczna we wczesnym wspomaganiu
- terapia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz
z zespołem Aspergera
- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
- integracja sensoryczna
- dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
- doradztwo zawodowe
- wiedza o społeczeństwie
- geografia
- bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- biologia
- chemia
- oligofrenopedagogika
- surdopedagogika
- wychowanie do życia w rodzinie
§5
W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę
dofinansowań opłat za kształcenie przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia zawodowego
w wysokości 50% pobieranych opłat jednak nie więcej niż 1500zł dokonanej wpłaty.

