
  

UCHWAŁA NR XXVIII/178/2018 

RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane w 2018 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), 

art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 

oraz § 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 2015 r. poz. 1973) w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sokoły, określone w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 1 % planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli, mogą być przeznaczone na następujące specjalności 

i formy kształcenia: 

1) specjalności: 

a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, 

b) pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, 

c) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspierania ucznia o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych i ucznia zdolnego, 

d) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, 

e) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych 

i wychowawczych wynikających z realizacji zadań statutowych szkoły; 

2) formy kształcenia: 

a) studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie, 

b) doradztwo metodyczne dla nauczycieli, 

c) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, konferencje szkoleniowe oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

wynikające z potrzeb edukacyjnych szkoły. 
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§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 75 % kwoty tych opłat za semestr nauki, lecz 

nie więcej niż 1000 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Hanna Maria Kurzyna 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2976


		2018-07-03T07:21:42+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




