UCHWAŁA NR XLI/277/2018
RADY GMINY TUCZĘPY
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy
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) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) 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 województw, 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.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Tuczępy uchwala
co następuje:
§ 1.
1. Ustala się na 2018 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuczępy, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
2. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z form doskonalenia zawodowego,
Wójt, na mocy upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 rok, może na wniosek dyrektora
szkoły przeznaczyć pozostałe środki na inną formę przewidzianą w planie doskonalenia zawodowego.
§ 2.
Ustala się maksymalna kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub
zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela,
nie więcej jednak niż 1.000,00 zł na rok.
§ 3.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki, a w przypadku
dyrektora szkoły lub placówki Wójt Gminy Tuczępy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy oraz dyrektorom szkół i placówek Gminy
Tuczępy.
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§ 5.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Wilk
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/277/2018
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 20 marca 2018 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Forma doskonalenia
zawodowego

Zespól Placówek
Oświatowych Publiczna
Szkoła Podstawowa
i Przedszkole
w Tuczępach

Zespól Placówek
Oświatowych Publiczna
Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Nizinach

Dopłata za kształcenie
w szkołach wyższych, dopłata za
kursy kwalifikacyjne,
doskonalące (rozdział 80146 §
4300)
Szkolenie rad pedagogicznych,
warsztaty metodyczne i
przedmiotowe (rozdział
80146 §4700
Materiały szkoleniowe
i informacyjne (rozdział:
80146 § 4210)
Podróże służbowe
krajowe(rozdział 80146 § 4410)

1.500,00 zł

1.500,00 zł

2000,00 zł

5224,00 zł

3551,00 zł

3067,00 zł

-

500,00 zł

-

2500,00 zł

2300,00 zł

2900,00 zł

Razem:

9.224,00 zł

7.851,00 zł

7.967,00 zł
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz.U .z 2017 r.
poz. 1189 ze zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego - wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W myśl § 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 województw, 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.) organ prowadzący zobowiązany jest do opracowania na każdy rok budżetowy planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół
i przedszkoli.
Ponadto na podstawie § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, organ prowadzący szkoły
i przedszkola, w porozumieniu z dyrektorami tych placówek ustala corocznie maksymalna kwotę
dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Projekt
uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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