
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia na 2018 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 2017 r., 
poz. 1875 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 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),  § 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 z późn. zm.), 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 :

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

2/ 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 :

1/  nauczanie języka angielskiego,

2/  prawo oświatowe,

3/  kształcenie przez szkoły wyższe,

4/ aktualizacja posiadanych kwalifikacji poprzez kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

5/  zadania związane z realizacją podstawy programowej,

6/ podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.

§ 3. 

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

1/ Szkoła Podstawowa w Kałuszynie - 24.264,00 zł

2/ Gimnazjum w Kałuszynie -             8.493,00 zł

3/ Przedszkole Publiczne  Kałuszynie - 4.686,00 zł
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§ 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.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Załącznik                                          

do uchwały Nr XXXVII/256/2018 

                                                                                                    Rady Miejskiej w Kałuszynie 

                                                                                                     z dnia 28 lutego 2018 roku 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

(adres korespondencyjny) 

W N I O S E K 

 

o przyznanie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ 

2. Nazwa i adres placówki …. ..................................................................................................... 

3. Aktualny poziom wykształcenia (SN, wyższe zawodowe, mgr).............................................. 

...................................................................................................................................................... 

4. Nauczany przedmiot ................................................................................................................ 

5. Staż pracy pedagogicznej ......................................................................................................... 

6. Informacje o kontynuowanych studiach (formach doskonalenia zawodowego) 

a/ nazwa i adres uczelni/ instytucji szkoleniowej......................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

b/ kierunek studiów / doskonalenia .............................................................................................. 

c/ rodzaj studiów / doskonalenia (5-letnie magisterskie, licencjackie, uzupełniające mgr, 

podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)........................................................................................... 

d/ czas trwania doskonalenia......................................................................................................... 

f/ kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów/kursów ............................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. Wysokość poniesionych kosztów ............................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

8. Uzasadnienie wniosku 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Data ............................                                                                ................................................ 

                                                                                                          (podpis nauczyciela) 

 

 

Decyzja Dyrektora : .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Data.............................                                                               .............................................. 

         (podpis dyrektora) 
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