
UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. Nr 
142, poz. 594 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz § 6 ust. 2 oraz § 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 za 
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. Nr 46, poz. 
430 ), w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe ZNP 
Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W budżecie Gminy Kałuszyn wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. 

1) Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania :

a) za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć 50% 
kwoty opłaty za semestr,

b) za kursy doskonalące, seminaria, szkolenia i inne formy doskonalenia w wysokości 100% ich wartości.

2) Doskonaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia wskazane przez szkołę, związane z potrzebami 
kadrowymi.

3) Ustala się priorytetowe specjalności dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli :

a) nauczanie języka angielskiego,

b) koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i techniki,

d) pierwsza pomoc medyczna,

e) doskonalenie metod pracy metodycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 3. 

Środki, o których mowa w § 1 rozdziela się w następujący sposób :

1) Szkoła Podstawowa w Kałuszynie  -  16.881,00 zł

2) Gimnazjum w Kałuszynie  -  9.335,00 zł

3) Przedszkole Publiczne Kałuszynie  -  3.832,00 zł

§ 4. 

1) Podziału środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje dyrektor 
placówki na podstawie przedłożonych wniosków nauczycieli.

2) Ustala się wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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