UCHWAŁA NR XLI/293/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za ich kształcenie
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 70a ust 1 i 2a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz 1189 z późn.zm.) oraz § 6 ust.2 i §
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 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 szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest
Gmina Świebodzice po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, określone
w uchwale w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na 2018 r, przeznacza się według planu :
1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli,
studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikujące i doskonalące,
2) organizację szkoleniowych rad pedagogicznych, w tym zakup pomocy i materiałów szkoleniowych,
3) na dofinansowanie udziału nauczycieli, w tym zajmujących kierownicze stanowiska, w szkoleniach
specjalistycznych, konferencjach, seminariach, warsztatach w ramach uzupełniania lub podnoszenia
swoich kwalifikacji wg potrzeb zaplanowanych na rok 2018.
§ 2. W 2018 r. dofinansowaniem objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli, których
wykorzystanie jest zgodne z potrzebami szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Świebodzice dające kwalifikacje w zakresie:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego (kolejnego) przedmiotu:
2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
a) rewalidacji z surdopedagogiką,
b) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,
c) WOS,
d) historii,
e) pedagogiki specjalnej,
f) bibliotekarstwa,
g) nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia specjalnego
w wysokości 2000,00 zł .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Świebodzicach
dr Łukasz Kwadrans
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UZASADNIENIE
Zgodnie z cytowanymi na wstępie uchwały przepisami prawa , w budżetach

organów

prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w
tym na organizację doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W oparciu o § 6 ust.2 cyt. rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2002 r., organ prowadzący
opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli.
Podział środków

dokonano

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających

nauczycieli - ZNP, która była pozytywna.
Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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