
  

UCHWAŁA NR XXXIII/188/18 

RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 70a ust. 1 i 2a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60 i poz. 2203) i § 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 

województw, 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. 2002 r. Nr 46 poz. 430 oraz z 2015 r. 

poz. 1973) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Krypno na rok 2018 środki na dofinansowanie doskonalenia 

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

Gmina Krypno w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli.        

§ 2. Ze środków określonych w § 1, dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli: 

1) organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli; 

2) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej; 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

wynikających z potrzeb edukacyjnych; 

5) szkolenia rad pedagogicznych. 

§ 3. Ze środków, o których mowa w § 1, dofinansowuje się również w części lub w całości: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły; 

3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,  

a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 
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§ 4. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe, studia magisterskie  

oraz kursy kwalifikacyjne w następujących specjalnościach: j. angielski, oligofrenopedagogika. 

§ 5. W porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie ustala się na 2018 rok 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady 

kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1000 zł.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.  

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Walendziński 
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