Projekt
Druk nr ........

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami), art. 70a ust. 1 i 2a , art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2016r. poz. 1379 ze zmianami), § 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 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 2002r. Nr 46, poz. 430 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Plan

dofinansowania

na

2017 r.

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli,

zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Słubice określa załącznik do uchwały.
§ 2. Dofinansowaniem obejmuje się różne formy doskonalenia nauczycieli, w szczególności
te, które dotyczą:
1) zwiększania szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży;
2) podnoszenia efektywności nauczania, w szczególności z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i jezyków obcych;
3) rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży;
4) rozwiązywania problemów wychowawczych i wzmacniania postaw prospołecznych;
5) rozwijania kompetencji medialnych i cyfrowych;
6) aktualizowania wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
7) efektywnego zarządzania jednostką oświatową.
§ 3. Ustala się na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 60% kwoty tej
opłaty, ale nie więcej niż 2500 zł ( słownie: dwa tysięce pięćset złotych) dla jednego
nauczyciela.
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§ 4. W pierwszej kolejności dofinansowaniem obejmuje się studia podyplomowe i kursy
kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
a) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
b) pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki;
c) logopedii, surdologopedii i terapii pedagogicznej;
d) wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w edukacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w

Słubicach

z dnia....................2017 r

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa w Golicach
Szkoła Podstawowa w Kunowicach
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Przedszkole Samorządowe nr 1
Przedszkole Samorządowe nr 2
Przedszkole Samorządowe nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 4
Rozdział 80146 :
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§ 2 ust. 1 i 1a oraz
§ 2 ust. 2, pkt. 1 i 2 § 2 ust.2, pkt.3
Razem
rozporządzenia
rozporządzenia
10.968,00
2.206,00
13.174,00
11.526,00
1.000,00
12.526,00
10.796,00
3.500,00
14.296,00
4.116,00
400,00
4.516,00
4.394,00
830,00
5.224,00
12.753,00
500,00
13.253,00
6.200,00
1.912,00
8.112,00
4.660,00
500,00
5.160,00
5.542,00
200,00
5.742,00
3.200,00
482,00
3.682,00
4.200,00
439,00
4.639,00
78.355,00
11.969,00
90.324,00
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Uzasadnienie
Organ prowadzący szkoły jest zobowiązany każdego roku określić w formie uchwały plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. W oparciu o
rozporządzenie 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 dofinansowanych ze
środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych
środków (Dz. U z 2002 r. nr 46 poz. 430), ze środków tych dofinansowuje się między innymi:
organizację doradztwa metodycznego, organizację i prowadzenie wspomagania jednostek
oświatowych,organizację szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów,
konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych, koszty
zatrudnienia doradcy metodycznego lub specjalistów, opłaty za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli,
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą
kwalifikacje.
Wysokość

środków

(1%

planowanych,

rocznych

środków

przeznaczonych

na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela)
w podziale na poszczególne jednostki zawiera załącznik do projektu uchwały.
Treść projektu uchwały została opracowana w porozumieniu z dyrektorami szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
Zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli.
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