
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/196/18 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 26 marca 2018 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form 

kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z 2018 r. poz. 2203) w związku z § 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 dofinansowanych 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),  

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, w porozumieniu z dyrektorem 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suraż - uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Suraż na rok 2018 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suraż, 

w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. 

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Suraż, określone w § 1 mogą być przeznaczone na następujące formy 

kształcenia: 

1) Studia podyplomowe, magisterskie i  licencjackie w specjalności: 

a) Geografia 

b) Bibliotekarstwo 

c) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

d) Integracja sensoryczno- motoryczna; 

2) Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie: 

a) Uzależnienia behawioralne uczniów 

b) Cyberprzemoc 

c) Jak uczyć uczenia się  

d) Cyfrowa lekcja z pomysłem, podstawy programowania 

e) Kreatywna edukacja 
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f) ADHD jak sobie z nim radzić 

g) Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych; 

3) Warsztaty: 

a) Pomóc uczniowi – pomóc sobie 

b) Podstawy programowania 

c) Porozumienie i współpraca – jak budować konstruktywne relacje z rodzicami. 

§ 3. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli dla jednego nauczyciela za jeden semestr nauki wynosi do 1.000 zł, (słownie: jeden 

tysiąc), nie więcej niż 80% opłaty semestralnej. 

2. Łączna kwota dofinansowania na jednego nauczyciela nie może przekroczyć 2.000 zł, w danym roku 

kalendarzowym. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się 

wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku. 

§ 4. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2, 3  są dofinansowanie w 100%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 

Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1516


		2018-04-05T11:32:39+0000
	Polska
	Kamila Anna Matyszewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




