
 

 

UCHWAŁA NR XXII/176/2017 

RADY GMINY POKRZYWNICA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych  dofinansowaniem w 2017r. 

Na podstawie art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r.  

poz. 1379 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. 

w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

wojewodów,  form doskonalenia zawodowego ze środków wyodrębnionych w budżetach szkoły, wojewodów, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 

środków (Dz. U. z 2015r, poz. 1973 ze zm.) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek oświatowych 

i zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zaplanowane w budżecie gminy środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe dzieli się 

zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica uwzględnia plany złożone przez 

dyrektorów szkół. 

§ 2. 1. Z wyodrębnionych w § 1 środków dofinansowaniu podlegają w części lub w całości  opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz pozostałe formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, takie jak: 

1) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, 

2) szkolenia, seminaria, konferencje dla nauczycieli i kadry kierowniczej wynikające z potrzeb szkoły, 

3) szkolenia rad pedagogicznych, 

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

dyrektora  uczestniczą w w/w formach doskonalenia. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli do 50% kosztów ponoszonych przez nauczyciela opłat za semestr nauki, 

nie więcej jednak niż 800zł. za semestr. 

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2017. 
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§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być przyznawane na studia podyplomowe, kursy 

kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły, a w szczególności: 

1) edukacja dla bezpieczeństwa, 

2) wychowanie do życia w rodzinie, 

3) doradztwo zawodowe, 

4) zarządzanie edukacją. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy: 

mgr Anna Bońkowska 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/176/2017 

Rady Gminy Pokrzywnica 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Gminny Plan Dofinansowania Form Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2017r. 

 

Lp. Nazwa jednostki Wysokość środków  

na doskonalenie zawodowe 

1. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie 2100 zł 

2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie 2978 zł 

3. Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Gzowie 5100 zł 

4. Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym 5100 zł 

5. Szkoła Podstawowa im. W. Machnowskiego w Nowym Niestępowie 5050 zł 

6. Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy 5568 zł 

 OGÓŁEM 25896 zł 

 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy: 

mgr Anna Bońkowska 
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