
UCHWAŁA Nr VIII/37/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest
przyznawane.

Na podstawie:
- art. 70 a ust. 1, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. Z 2014 r. poz. 191, 1198),
- art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (poz. 1877),
- § 6 ust. 2 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. Nr 46, poz. 430),
- po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sobolew w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala  się  maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  za  kształcenie,  pobieranych  przez  szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 50% kwoty opłaty, nie więcej jednak niż
1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za semestr.

§ 3

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, tj.:
1. Specjalności kształcenia

1) edukacja dla bezpieczeństwa,
2) terapia pedagogiczna,
3) doradztwo zawodowe,
4) organizacja i zarządzanie w oświacie,
5) edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,
6) technologia informacyjna,
7) studium socjoterapii.

2. Formy kształcenia:
1) studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne,
3) kursy doskonalące,



4) seminaria,
5) konferencje,
6) warsztaty szkoleniowe,
7) szkolenia rad pedagogicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 31 marca 2015 r.

P L A N

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Sobolew

NAZWA PLACÓWKI PLANOWANE KWOTY W 2015 R.

Zespół Szkół w Sobolewie 13 238 zł

Zespół Szkół w Gończycach 9 430 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole 2 032 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaleniu Drugim 2 231 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Anielowie 1 763 zł

Publiczne Przedszkole w Sobolewie 1 182 zł

RAZEM: 29 876 zł


