Projekt
z dnia 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500)), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz § 7 pkt 1 i 2 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. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli są
wyodrębnione w budżecie Gminy Piątnica na 2019 r. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Dofinansowanie opłat dla nauczycieli może być przyznane zgodnie z potrzebami placówek oświatowych
na następujące specjalności i formy kształcenia:
1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach magisterskich i kursach kwalifikacyjnych nadających
uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu w zakresie związanym z wprowadzeniem reformy oświaty
oraz psychologii, muzykoterapii, pedagogiki specjalnej, logopedii, plastyki, terapii pedagogicznej;
2) szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
wynikające z potrzeb edukacyjnych;
3) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli;
4) materiały szkoleniowe i informacyjne;
5) doskonalenie w zakresie zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego.
§ 3. W 2019 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie określone w:
1) § 2 pkt 1 - wynosi 75% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela za kształcenie na jednym kierunku,
przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2.000,00 zł.;
2) § 2 pkt 1 - wynosi 50% wysokości opłaty poniesionej przez nauczyciela za kształcenie na drugim kierunku
(gdy nauczyciel podejmuje jednocześnie kształcenie na dwóch kierunkach), przy czym kwota dofinansowania
nie może przekroczyć 1.000,00 zł.;
3) § 2 pkt 2, 3, 4 i 5 - mogą być dofinansowane w 100%.
§ 4. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w § 3 oraz specjalności i formy kształcenia, na
które przyznawane jest dofinansowanie, zostały ustalone w porozumieniu z Dyrektorami szkół z terenu Gminy
Piątnica.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i
2245), w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący opracowuje
na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod
uwagę wnioski dyrektorów zgłoszone do dnia 30 listopada 2018 r. - § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 136).
Zgodnie z art. 70a ust. 3 Karty Nauczyciela podziału środków dokonuje się po uprzednim
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Projekt przedmiotowej uchwały

został przedstawiony związkom zawodowym i uzyskał pozytywną/negatywną opinię.
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