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UCHWAŁA NR XLIII/288/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1189 ze zm.), § 6 ust. 2 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 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.
z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej
w Szydłowcu z dnia 28.12.2017 r. po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz w porozumieniu
z Dyrektorami szkół i przedszkoli uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa
w art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Szydłowiec na rok 2018, dzieli
się w następujący sposób:
1) 18 % na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego oraz
na koszty dodatków funkcyjnych dla doradców metodycznych;
2) 25 % na dofinansowanie za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia
nauczycieli, instytuty naukowo – badawcze, w tym za kursy kwalifikacyjne i doskonalące;
3) 57 % na:
a) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i przedszkoli, w tym doskonalenie zawodowe członków rad
pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, pracę w sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli,
w tym Dyrektorów szkół i przedszkoli,
b) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, seminariów,
konferencji i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli;
c) przygotowanie materiałów szkoleniowych,
d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia.
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§ 2. Środki, o których mowa w § 1 pkt 3, przeznacza się na organizację różnych form
nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
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doskonalenia

1) wzmocnienie współpracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z metodologią
kompleksowego wspomagania szkół;
2) rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
3) praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
4) indywidualizacja nauczania;
5) upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
6) wspieranie uczniów w procesie uczenia się poprzez ocenianie kształtujące;
7) kształtowanie postaw, wychowanie ku wartościom;
8) przygotowanie do pracy z uczniami uzdolnionymi;
9) edukacja prozdrowotna, w szczególności na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania;
10) rozwijanie kompetencji informatycznych, cyfrowych i medialnych;
11) proces rekrutacji do szkół i przedszkoli- zgodność z przepisami prawa;
12) wdrożenie i realizacja nowej podstawy programowej;
13) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowanie do zmian w prawie oświatowym.
§ 3. Ustala się w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli specjalności i formy kształcenia objęte
dofinansowaniem w roku 2018.
1) specjalności związane z:
a) uzyskiwaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu:
- język angielski,
- geografia,
- historia z WOS,
- chemia,
- technika,
- doradztwo zawodowe,
b) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie:
- terapii pedagogicznej ,w tym z integracją sensoryczną,
- pedagogiki M. Montessori,
- pedagogiki freblowskiej,
- oligofrenopedagogiki,
- logopedii,
- instruktora sportu –pływanie,
- bibliotekoznawstwa,
- innym stosownie do potrzeb placówek,
2) formy kształcenia:
a) studia magisterskie,
b) studia magisterskie uzupełniające,
c) studia podyplomowe,
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d) kursy kwalifikacyjne,
e) kursy doskonalące, na które nauczyciel został skierowany przez Dyrektora danej placówki.
§ 4. Ustala się w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli na rok 2018 maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
1) opłaty za studia magisterskie, magisterskie uzupełniające i podyplomowe pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 60% dokonanej opłaty, nie więcej niż 1.300,00 zł brutto
dla jednego nauczyciela na jeden semestr;
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, na które nauczyciel został skierowany przez Dyrektora
szkoły do 50% dokonanej opłaty, nie więcej niż 900,00 zł brutto dla jednego nauczyciela na jeden semestr.
§ 5. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 przyznaje Dyrektor placówki na wniosek nauczyciela,
a Dyrektorowi placówki Burmistrz Szydłowca.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok budżetowy 2018.
3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko
jeden z nich.
4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
§ 6. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne
z zakresu i w specjalnościach związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:
a) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
b) oligofrenopedagogiki,
c) logopedii,
d) wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 8. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Józef Jarosiński

