
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/191/18 

RADY GMINY JAŚWIŁY 

z dnia 7 marca 2018 r. 

o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Jaświły 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 r. 

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), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1189) 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. Nr 46, 

poz. 430, z 2015 r., poz. 1973) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Jaświły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 25420 zł (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych). 

§ 2. 1. Dofinansowywane będą następujące opłaty i koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

wynikające z potrzeb szkół: 

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających 

uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w specjalnościach: 

a) technika; 

b) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

2) udział w warsztatach, seminariach, konferencjach, kursach i szkoleniach; 

3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.”. 

2. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 1000 zł za jeden semestr. 

3. Opłaty i koszty dotyczące form doskonalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 są dofinansowywane 

w całości. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/141/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 30 marca 2017 r. o dofinansowaniu 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły 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 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

Podl. z 2017 r., poz. 1669) oraz uchwała Nr XXII/149/17 Rady Gminy Jaświły z dnia 26 maja 2017 r. uchwała 

o zmianie uchwały o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Jaświły 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 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 2299). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Robert Wojtkielewicz 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1225


		2018-03-13T08:48:40+0000
	Polska
	Kamila Anna Matyszewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




