UCHWAŁA NR V/82/2019
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół,
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.2) ) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 136) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny na rok 2019 wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:
1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia licencjackie,
magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: oligofrenopedagogika,
tyflopedagogika, surdopedagogika, psychoterapia, terapia pedagogiczna, doradztwo edukacyjno
- zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, socjoterapia,
psychologia, informatyka, przyroda, biologia, geografia, metodyka nauczania języka
angielskiego
w okresie
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym,
kierunki
związane
z wprowadzaniem reformy oświaty oraz wspomagania rozwoju szkoły, wczesne wspomaganie
rozwoju, edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera;
2) organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz
kadry kierowniczej;
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły i przedszkola;
5) szkolenia rad pedagogicznych;
6) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące, seminaria
oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;
7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola;
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora
szkoły, przedszkola.
§ 3. 1. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz maksymalną
kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4 ust. 1, ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli.
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§ 4. 1. Kwota dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, wynosi
maksymalnie 50% opłaty za jeden semestr. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę
jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat
poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.
2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2 - 8, mogą być
dofinansowywane w 100 %.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/314/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
22 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których organem
prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

1) Zm.
2) Zm.

1000, 1349, 1432 i 2500
z 2017 r. poz. 2203, z 2018r. poz. 2245
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