UCHWAŁA Nr XXXV/415/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 listopada 2017 roku
w

sprawie:

planu

dofinansowania

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Psary
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1875), art. 70 a, 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz § 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. Nr 46, poz. 430 ze zm.)

RADA GMINY PSARY
uchwala:
§ 1.
Zatwierdza się na 2018 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1. W budżetach szkół wyodrębniono środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
2. Ze środków określonych w § 2 ust.1 dofinansowywane będą następujące formy i specjalności
doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół:
1) Studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, kursy kwalifikacyjne o specjalnościach:
a)

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

b)

Wychowanie do życia w rodzinie

c)

Geografia

d)

Dysleksja i dysortografia

e)

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

f)

Resocjalizacja i socjoterapia

g)

Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci

h)

Autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza
i terapia

2) Szkolenia rad pedagogicznych, w tym również przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych.
3) Kursy doskonalące, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze.

§ 3.
W roku kalendarzowym 2018 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do
1.000,00 zł na jednego nauczyciela na semestr.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/415/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 30 listopada 2017 roku

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
FORMA
DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI

PLACÓWKA
ZSP Nr 2
Sarnów

SP

SP

Gródków

Dąbie

500 zł

--------------

3 000 zł

2 000 zł

3 558 zł

3 680 zł

2 000 zł

500 zł

1 500 zł

10 000 zł

7 600 zł

5 500 zł

3 330 zł

4 072 zł

2 000 zł

2 450 zł

3 900 zł

2 000 zł

1 500 zł

15 558 zł

14 230 zł

11 400 zł

8 830 zł

9 072 zł

SP
Psary

Strzyżowice

-------------

Opłaty za kursy
kwalifikacyjne i
doskonalące
Szkolenia rad
pedagogicznych

Opłaty za
kształcenie
pobierane przez
szkoły wyższe i
zakłady kształcenia
nauczycieli

Warsztaty
metodyczne,
przedmiotowe,
seminaria.
Razem:

SP Psary:
ZSP Nr 1 Strzyżowice:
ZSP Nr 2 Sarnów:
SP Gródków:
SP Dąbie:

ZSP Nr 1

Szkoła Podstawowa w Psarach
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie
Szkoła Podstawowa w Gródkowie
Szkoła Podstawowa w Dąbiu

