UCHWAŁA NR XV/110/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.1)), art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.2)) 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)
Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 3.000,00 zł rocznie
dla jednego nauczyciela.
2. W ramach przyznanych szkole czy placówce środków dofinansowanie nauczyciela może
wynosić:
a) dla studiujących - do 70% ponoszonych opłat,
b) dla doskonalących się - do 80% ponoszonych kosztów (kursy doskonalące do kwoty 300,00 zł
oraz te, na które kieruje dyrektor szkoły finansowane są w 100%),
c) na szkolenia rad pedagogicznych - do 100% ponoszonych kosztów.
§ 2. 1. Ustala się następujące formy kształcenia, na które przeznaczone będzie dofinansowanie:
a) kształcenie organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, zgodnie
z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i potrzebami kadrowymi;
b) kursy kwalifikacyjne, zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i potrzebami
kadrowymi;
c) udział w seminariach, konferencjach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez ośrodki
doskonalenia zawodowego, zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej i potrzebami
kadrowymi;
d) szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne rad pedagogicznych, w tym przygotowanie materiałów
szkoleniowych i informacyjnych.
2. Formy kształcenia, o których mowa w ust. 1 realizuje się w następujących specjalnościach:
1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 357.

a) przedmioty matematyczno – przyrodnicze,
b) języki obce,
c) plastyka, technika, muzyka,
d) logopedia,
e) wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
f) oligofrenopedagogika,
g) etyka,
h) edukacja dla bezpieczeństwa,
i) tyflopedagogika,
j) surdopedagogika,
k) terapia pedagogiczna,
l) pedagogika zdolności,
m) bibliotekoznawstwo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem 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) organ prowadzący, w tym
przypadku Rada Miejska w Kożuchowie został zobowiązany do ustalania corocznie maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat dla nauczycieli studiujących oraz ustalania specjalności i form
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

