
UCHWAŁA NR XXXII/259/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
szkół i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Suszec oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 70a ust. 1,  2a   ustawy z   dnia   26 stycznia  1982 r. Karta  Nauczyciela  (j. t. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.)  oraz   § 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. 2002 r. Nr 46, poz.430 ze 
zm.),  po zaopiniowaniu przez związki zawodowe  zrzeszające nauczycieli, na wniosek Wójta Gminy Suszec,

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwalić na 2017 rok  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  przedszkoli 
Gminy Suszec obejmujący:

1) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  mogą być  pokryte w całości lub  
części  następujące koszty:

1) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów 
organizujących i prowadzących  daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 2. 

Ustalić na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli w  wysokości   900 zł  za  semestr.

§ 3. 

Dofinansowanie przyznaje się na następujące formy kształcenia:

1) studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

3) warsztaty metodyczne,

4) seminaria szkoleniowe,

5) konferencje szkoleniowe.
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§ 4. 

Ustalić specjalności kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2017, w zakresie z § 
3 ust. 1; 2 :

1) j. angielski w edukacji przedszkolnej,

2) kurs doskonalący FCE -  j. angielski

3) tyflopedagogika,

4) surdopedagogika

5) logopedia

6) pomoc psychologiczno - pedagogiczna Autyzm, zespół Aspergera,

7) oligofrenopedagogika,

8) resocjalizacja i socjoterapia

9) neurologopedia

10) doradztwo zawodowe

11) biologia

12) edukacja wczesnoszkolna

13) pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna

14) bibliotekoznawstwo

15) plastyka

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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