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UCHWAŁA NR VIII/37/2019
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
Na podstawie art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2203, 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.
poz. 136) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z wyodrębnionych
w budżecie Gminy Nowa Sól w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Środki określone w § 1 dzieli się w następujący sposób:
1) 30% - na organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację i prowadzenie
szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych
form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
2) 70% - na dofinansowanie w całości lub w części:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
c) koszty przejazdu 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.
§ 3. 1. Ustala się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kosztów ponoszonych przez nauczyciela
za semestr nauki, ale nie więcej niż 1 500,00 zł za semestr.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.
§ 4. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko
jeden z nich.
§ 5. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit a obejmuje się w pierwszej kolejności studia
podyplomowe, wyższe oraz kursy kwalifikacyjne.
§ 6. Ustala się na rok 2019 następujące specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane:
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1) doskonalenie z zakresu nauczania przedmiotów: technika, muzyka, geografia, bibliotekoznawstwo, język
polski, matematyka, wychowanie przedszkolne,
2) doskonalenie z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej, oligofrenopedagogiki, pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym,
3) doskonalenie z zakresu alternatywnych form komunikowania, nauki gry w szachy, doradztwo zawodowe
4) inne wynikające z planu pracy oraz potrzeb organizacyjnych szkoły.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sól.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Radosław Kołpaczek

