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UCHWAŁA NR XXX/192/18
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole
i przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Kuźnica oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku
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 i 2232), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203), § 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.
poz. 430 oraz z 2015 poz. 1973) uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kuźnica, przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości:
1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów: opłat za studia
magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi
placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony;
2) szkoleń rad pedagogicznych;
3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze;
4) materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych;
5) kosztów przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym.
§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub
zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela,
nie więcej niż 2000,00 zł na rok 2018.
§ 3. Dofinansowanie o którym mowa w § 2 może być przyznane na następujące formy kształcenia: studia
magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zgodnie z potrzebami placówki
w następujących specjalnościach:
1) geografia;
2) pedagogika wczesnoszkolna;
3) chemia.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
Janusz Bilmin

