UCHWAŁA NR LVIII/509/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia 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 (Dz. U.
z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący, procentowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, prowadzonych przez Gminę Drezdenko w roku 2018:

Lp.
1
2

3

Rodzaj zadania w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli
Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
Dofinasowanie, w części lub w całości, opłat za kształcenie, pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola lub
szkoły.
Dofinansowanie w części lub w całości:
-organizacji i prowadzenia wspomagania szkół i placówek,
-organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
-organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze,
-przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
-opłat za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola lub
szkoły,
-kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
Razem

Razem*
5,00%
29,00%

66,00%

100,00%

*procent ogółu środków na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie Gminy
Drezdenko.
§ 2. 1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie, pobieranej przez
szkołę wyższą i zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 90% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż
1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla jednego nauczyciela.
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko
jeden z nich.
§ 3. Dofinansowaniem obejmuje się studia podyplomowe oraz kursy związane z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia kolejnych zajęć edukacyjnych zgodnie z potrzebami szkoły;
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2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
a) przedmiotów przyrodniczych,
b) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
c) wykonywania zadań doradcy zawodowego,
d) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,
e) etyki,
f) tyflopedagogiki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały wynika z art.70a oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz w związku z §6 ust. 3 i §7
rozporządzenia 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 (
Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 430 ze zm.).
Formy kształcenia ustalono na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół, dla
których Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym. Ponadto projekt przedmiotowej uchwały
został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz
uzgodniony z dyrektorami szkół i przedszkola.
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