
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/221/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Zabłudów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579), z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2016 r. 

poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) w związku z § 6 ust. 2 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 2015 r. poz. 1973) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/200/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z  21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 908), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 1 ust. 3.  

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 dofinansowywane będą następując formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół: 

1) studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe, 

2) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

3) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej, 

4) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego wynikających 

z potrzeb edukacyjnych, 

5) szkolenia rad pedagogicznych, 

6) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego  

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.”; 
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3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2-6 za zgodą dyrektora mogą być 

dofinansowane w 100%.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący 

Maciej Rogucki 
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