UCHWAŁA NR XXXIII/249/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Kisielice
na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1189 z późn. zm.) i § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wsparcie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżetami 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 późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii właściwego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, Rada Miejska w Kisielicach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych Gminy Kisielice na rok 2018 w kwocie 42.945,07 zł, tj. w wysokości 1 %
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2018 w wysokości 50 % opłaty rocznej.
3. Środki finansowane o których mowa w ust. 1 dzieli się na poszczególne jednostki oświatowe
Gminy Kisielice:
1) Szkoła Podstawowa w Goryniu – 7.270,87 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Łęgowie – 6.926,63 zł,
3) Zespół Szkół w Kisielicach – 28.747,57 zł.
§ 2. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy dokształcania i doskonalenia
zawodowego, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi jednostek oświatowych:
1) organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów,
konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
4) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
§ 3. Określa się specjalności i formy dokształcania nauczycieli, na które przeznaczone jest
dofinansowanie w roku 2018:
1) specjalności:
a) doradztwo zawodowe,
b) wiedza o społeczeństwie,
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c) edukacja dla bezpieczeństwa,
d) chemia,
e) geografia,
f) wychowanie do życia w rodzinie,
g) surdologopedia,
h) terapia pedagogiczna z rewalidacją,
i) przygotowanie pedagogiczne,
j) gimnastyka korekcyjna,
k) matematyka,
l) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
m) logopedia;
2) formy kształcenia:
a) studia podyplomowe,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) kursy doskonalące,
d) szkolenia i konferencje.
§ 4. Dyrektor szkoły przed wyrażeniem zgody na dofinansowanie opłat za kształcenie jest
zobowiązany uwzględnić zasoby kadrowe nauczycieli na terenie Gminy Kisielice oraz
uwarunkowania wynikające z opracowanego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 5. Ustaleń, o których mowa w § 1 i § 3 dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w Gminie Kisielice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek
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