DRUK NR 406
PROJEKT
Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka

UCHWAŁA NR ..................
RADY MIEJSKIEJ W Halinowie
z dnia ................ 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane w2018r.
Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) oraz § 2, § 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 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 z póżn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w
art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Halinów na rok 2018,
dzieli się w następujący sposób:
1) 50% - na:
a) organizację i prowadzenie wspomagania szkół i przedszkoli,
b) organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze.
2) 20% - na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkoli
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w
różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą
kwalifikacje.
3) 30% - na:
a) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
b) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
c)

przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

2. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z wyżej wymienionych form,
pozostałe środki w przypadku uzasadnionej potrzeby można przeznaczyć na inną formę przewidziana
w planie doskonalenia zawodowego.
§ 2.
1.

2.
3.

Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia oraz kursy kwalifikacyjne nauczycieli w
wysokości do 50% kwoty tej opłaty rocznej
Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2018.
W przypadku, gdy nauczyciel pobiera naukę na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.

§ 3.
Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy
kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu w przypadku studiów
rozpoczętych w roku poprzednim,
2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
b) pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej,
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane ze środków wyodrębnionych
w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Przepis ten zawiera
ponadto delegację dla Ministra Edukacji i Sportu, jako właściwego do spraw oświaty i wychowania, do
określenia sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, co znalazło wyraz w przepisie wykonawczym – Rozporządzeniu
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 2015, poz.1973) Rozporządzenie
w § 6 ust. 2 zawiera delegację dla organu prowadzącego do opracowania na każdy rok budżetowy sposobu
podziału środków na dofinansowanie i określenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Projekt
uwzględnia wnioski przygotowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. (dział: 801 „ Oświata
i Wychowanie” - rozdział 80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”) .
Przygotowany projekt podziału środków na poszczególne placówki oświatowe w roku 2018
zaspokaja potrzeby szkół w całości. Łączna kwota w budżecie Gminy Halinów w rozdziale 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 97 164 zł. Uchwała została zaopiniowana przez związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli z terenu Gminy Halinów NSZZ „Solidarność” i ZNP.
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