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UCHWAŁA NR L/375/2018
RADY GMINY JAKTORÓW
z dnia 5 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych
przez Gminę Jaktorów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r.,
poz.1875 ze zm.) w związku z art. 70a ust.1 i 2a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t.j: Dz. U. z 2017 r., poz.1189 ze. zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na spieranie 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.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli – Rada Gminy Jaktorów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Jaktorów na rok 2018 środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków finansowych
przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2018 dla jednej osoby w wysokości do 70% ponoszonych przez
nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 2000 zł rocznie.
3. Dofinansowanie o którym mowa w ust. 2, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora
placówki oświatowej.
4. Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania została ustalona w porozumieniu z dyrektorami gminnych
placówek oświatowych.
§ 2. 1. Ustala się na 2018 rok następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte
dofinansowaniem:
1) studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami placówki,
2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia
dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami placówki,
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami placówki,
4) konferencje szkoleniowe zgodne z potrzebami placówki,
5) seminaria zgodne z potrzebami placówki,
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6) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb
placówki.
2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą
być pokryte w części lub w całości koszty przejazdu nauczycieli na te formy doskonalenia.
3. Specjalności i formy kształcenia nauczycieli wymienione w ust. 1 zostały ustalone w porozumieniu
dyrektorami gminnych placówek oświatowych.
§ 3. 1. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Plan uwzględnia wnioski dyrektorów placówek oświatowych opracowane w oparciu o roczny plan
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów i Dyrektorom gminnych placówek
oświatowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Byczak
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Załącznik do Uchwały Nr L/375/2018
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 5 marca 2018 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jaktorów na 2018 rok.
§ 1. Środki finansowe – zaplanowane w budżecie gminy Jaktorów na rok 2018 uchwałą budżetową
Nr XVLVII/353/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 11 grudnia 2017 r. - na dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, wynoszące:
Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 89 997,00 zł
dzieli się w następujący sposób:
Lp.

Wyszczególnienie

1. studia i kursy kwalifikacyjne
2. kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty,
seminaria, konferencje
3. przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych
4. koszty przejazdów nauczycieli na ww.
formy doskonalenia
5. RAZEM

Zespół Szkolno-Przedszkolny Zespół Szkół Publicznych
w Jaktorowie
w Międzyborowie
22 000,00
22 000,00
17 473,00
20 700,00
1 500,00

3 000,00

1 500,00

1 824,00

42 473,00

47 524,00

§ 2. Dyrektor placówki może w uzasadnionych przypadkach dokonywać przesunięć środków finansowych
między formami doskonalenia zawodowego zawartymi w powyższej tabeli.
§ 3. Środki finansowe, o których mowa w § 1 Planu pozostają w dyspozycji dyrektorów gminnych placówek
oświatowych.
Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Byczak

