Uchwała Nr XLII/303/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk
Mazowiecki w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) 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 dofinansowanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów trybu przyznawania tych środków
(Dz.U. Nr 46, poz. 431 ze zm.) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki, uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk
Mazowiecki na 2018 r.” w wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70 a
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 2.
1. Ustala się maksymalne dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w kwocie 1800 zł za semestr, dla jednego
nauczyciela zatrudnionego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Mińsk Mazowiecki.
2. Dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach krótkich (np.
konferencja, szkolenie, seminarium itp.) jest pokrywane w całości, nie więcej niż
600 zł za jedną formę dla jednego nauczyciela.
§ 3.
Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2, przyznaje:
1) nauczycielowi - Dyrektor szkoły lub przedszkola,
2) dyrektorowi szkoły lub przedszkola - Wójt Gminy.
§ 4.
1. Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się na kształcenie
w formach przewidzianych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
w tym w szczególności:
1) pedagogiki specjalnej;
2) socjoterapii;
3) terapii pedagogicznej;
4) integracji sensorycznej;
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5) wspomaganie małego dziecka;
6) język obcy;
7) uzyskanie
kwalifikacji
do
nauczania
drugiego
przedmiotu
lub inne zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust 2 przyznaje się na organizację
różnych form doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
1) rozwiązywanie
problemów
wychowawczych
i dotyczących
bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach oświatowych;
2) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych;
3) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowanie do zmian
w prawie oświatowym;
4) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
5) praca z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej lub inne zgodnie z
potrzebami szkoły.
§ 5.
Szczegółowy regulamin doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce ustali
Dyrektor szkoły lub przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanych od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki
Jolanta Bąk
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