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UCHWAŁA NR XXXVIII/283/18
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyodrębnienia środków w roku 2018 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
w 2018 r.
Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2 a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) 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. z 2002 r. nr 46. poz.430 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Kłodawa wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
§ 2. Ustala się na 2018 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli, wynikające z potrzeb placówek oświatowych:
1) studia wyższe,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,
5) kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikające z rozporządzenia dotyczącego
nadzoru pedagogicznego.
§ 4. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli planuje się na następujące specjalności kształcenia:
1) matematyka, etyka, języki obce, przyroda, informatyka, biologia, fizyka , język polski, historia, chemia,
geografia, nauczanie początkowe, doradztwo zawodowe, zajęcia techniczne,
2) udzielanie uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz otaczanie ich opieką
wychowawczą,
3) stosowanie w nauczaniu narzędzi informatycznych i internetu, w tym e-nauczania.
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§ 5. 1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez
szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 60% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż
1400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta) dla jednego nauczyciela.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/283/18
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 14 marca 2018 r.
Plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok 2018
Plan kosztów
Plan
zakupu
Plan dofinansowania dofinansowania
Nazwa szkoły,
materiałów
Lp.
do czesnego
na pozostałe formy
przedszkola
szkoleniowych
(w zł.)
doskonalenia
i informacyjnych
nauczycieli ( w zł.)
(w zł.)
1
2
3
4
1.
Publiczne Przedszkole
1680
1000
804
w Kłodawie
2.
Gminne Przedszkole
w Wojcieszycach
0
3724
1500
z zamiejscowym
oddziałem w Różankach

3.

5.

Razem
(w zł.)

5
3484

5224

Szkoła Podstawowa
w Kłodawie

7000

13700

1720

22420

4. Szkoła Podstawowa
w Różankach

5500

6500

1215

13215

OGÓŁEM
dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli

14180

24924

5239

44343

