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UCHWALA Nr 2071XXXIII/2018
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 08 lutego 2018 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady
ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, na ktore dofinansowanie
jest przyznawane obj~tych dofmansowaniem na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 samor~dzie gminnym
(Dz. U. 2017r. poz. 1875 z poin. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 2a w zwi£!zku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189 z p6Zn.
zm.), §6 ust. 3 oraz §7 rozporz£!dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca
2002 roku w sprawie sposobu podziaru srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiydzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze srodkow wyodrybnionych w budzetach organow prowadz£!cych
szkoly, wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz
szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. 2002r. Nr 46 poz. 430 z
poin. zm.), po zasiygniyciu opinii zwi¥k6w zawodowych uchwala siy, co nastypuje:
§1
W budZecie Gminy Nowe Miasto na rok 2018 wyodrybnia siy srodki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokosci 1% planowanych rocznych srodkow
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§2
Przyjmuje siy nastypuj£!cy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) do kwoty 6 678,00 zl na organizacjy doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
2) do kwoty 12 000,00 zl na dofinansowanie oplat za ksztalcenie pobieranych przez szkoly
wyzsze, zaklady ksztalcenia nauczycieli - studia magisterskie, podyplomowe, studia
licencjackie, kursy kwalifikacyjne i doskonal£!ce;
3) do kwoty 14 712,00 zl na organizacjy form doskonalenia, w tym w szczegolnosci szkoleil
rad pedagogicznych, seminariow i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym dla
nauczycieli zajmuj£!cych stanowiska kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opIat za
inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorow
szkol, w tym koszty przygotowania materia16w szkoleniowych i informacyjnych,
przejazdow, zakwaterowania i wyzywienia nauczycieli, ktorzy na podstawie skierowania
uczestnicz£! w romych formach doskonalenia zawodowego, a w szczegolnosci
uzupeIniaj£! lub podnosz£! kwalifikacje wg potrzeb zaplanowanych na rok 2018.
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§3
Plan dofinansowania, 0 kt6rym mowa w §2, moze w ci~gu roku ulec zmianie w kaZdej
z form (w ramach srodk6w przeznaczonych w budzecie na 2018 rok), w zwiqzku
z uwzglydnianiem realizacji biez~cych potrzeb doskonalenia zawodowego kadry
nauczycielskiej.
§4
Ustala siy maksymaln~ kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly
wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli w wysokosci 1 000,00 zl zajeden semestr nauki.
§5
Ustala siy specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re przyznawane bydzie dofinansowanie:
1) specjalnosci:
a) kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu, wykorzystanie nowoczesnych
form i technik informatycznych w edukacji,
b) nauczanie jyzyka angielskiego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
c) wspieranie dziecka w rozwoju, edukacja wl~czaj~ca, indywidualizacja nauczania,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
d) aktualizacja dokumentacji szkolnej w swietle refonny oswiatowej,
e) innowacyjne rozwi~ania dla edukacji
f) rozw6j kompetencji jyzykowych
g) obsluga dziennika elektronicznego
h) automotywacja i wypalenie zawodowe
i) wspomaganie metodyczne dla nauczycieli matematyki, jyzyka polskiego, jyzyka
angielskiego
j) ksztalcenie umiejytnosci kluczowych
k) indywidualny coaching,
1) bezpieczenstwo w Intemecie
odpowiedzialne korzystanie z medi6w
spolecznosciowych
m) przeciwdzialanie agresji i przemocy w szkole,
n) profilaktyka uzalezruen,
0) praca z dzieckiem niepelnosprawnym i sprawiaj~cym trudnosci,
p) przygotowanie nauczycieli do pracy w 8-klasowych szkolach podstawowych oraz do
przeprowadzenia egzaminu 6smoklasisty,
dotycz~cych
bezpieczenstwa
q) rozwi~ywanie problem6w wychowawczych
w szkolach i plac6wkach oswiatowych,
r) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli,
s) efektywne zarz~dzanie szkol~,
t) pozyskiwanie srodk6w zewnytrznych, przygotowanie do real izacj i projekt6w
finansowanych ze srodk6w z UE, program6w wsp6lpracy edukacyjnej w ramach
projekt6w UE oraz ich realizacji,
u) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oswiatowego, przygotowanie do zmian
w prawie oswiatowym.

2)

formy ksztalcenia:
a) studia magisterskie
b) studia licencjackie daj'}.ce uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
c) studia podyplomowe
d) kursy kwalifikacyjne i doskonal'}.ce
e) organizacja i prowadzenie szkolen, warsztatow metodycznych i przedmiotowych,
seminariow, konferencji szkoleruowych oraz innych form doskonalerua zawodowego
dla nauczycieli.

§6
Wykonanie uchwaly powierza siy Wojtowi Gminy Nowe Miasto.
§7
Uchwala wchodzi w zycie z druem podjycia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2017r. poz. 1189 z p6in. zm.) na organie prowadz~cym spoczywa obowi~ek
corocznego wyodrybnienia srodk6w na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Organ prowadz~cy na podstawie §6 ust. 3 rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podzialu srodk6w na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiydzy budzety poszczeg61nych wojewod6w, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodk6w wyodrybnionych w budzetach
organ6w prowadz~cych szkoly, wojewod6w, ministra wlasciwego do spraw oswiaty
i wychowania oraz szczeg6lowych kryteri6w i trybu przyznawania tych srodk6w (Dz. U.
2002 r. Nr 46 poz. 430 z p6m. zm.) zobowi~y jest r6wniez do przygotowania planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolach, dla kt6rych organem prowad24cym jest Gmina Nowe Miasto.
Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Nowe Miasto zostaly opracowane na podstawie
wniosk6w dyrektor6w szk61, wynik6w egzamin6w, wynik6w ewaluacji oraz zmian
wprowadzonych reform~ systemu oswiaty. Uchwala zostala uzgodniona ze zwi¢ami
zawodowymi.

