
UCHWAŁA NR XXI/155/13
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r. 

Na podstawie art. 70a ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. Nr 97 
z 2006r., poz. 674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002r. 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) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1. 

Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Kobiór na 2013r. w łącznej wysokości 25.746 zł, z przeznaczeniem na: 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, przeznacza się kwotę 8.000 zł, 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przeznacza się kwotę 1.246 zł, 

3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 
wynikających z potrzeb edukacyjnych, przeznacza się kwotę 6.000 zł, 

4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, przeznacza się kwotę 4.500 zł, 

5) szkolenie rad pedagogicznych, przeznacza się kwotę 6.000 zł. 

§ 2. 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w wysokości 600 zł za jeden semestr. 

§ 3. 

Dofinansowanie jest przeznaczone na następujące specjalności: 

- diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów, 

- ocenianie, 

- wymagania edukacyjne a indywidualne potrzeby ucznia, 

- analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, 

- obserwacja pedagogiczna - analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, 

- praca z uczniem sprawiającym trudności, 

- zapobieganie agresji i przemocy w szkole - bezpieczeństwo dziecka w środowisku szkolnym i lokalnym, 

- praca z rodziną, 

- metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

- metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej, 

- zastosowanie nowych technologii w procesie dydaktycznym, 

Id: C851A7A8-54DD-4B37-9761-89030646B328. Uchwalony Strona 1



- podstawa programowa - planowanie pracy dydaktycznej w kolejnych etapach edukacyjnych, 

- podręczniki - kryteria wyboru, 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

- edukacja regionalna, 

- motywowanie uczniów do nauki, 

- kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych, komunikacji interpersonalnej, pracy z grupą, 
rozwiązywania konflików, mediacji, 

- psychologiczne uwarunkowania kształcenia, 

- planowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w szkole/placówce, 

- prawo oświatowe oraz inne przepisy prawne w szkole/placówce, 

- nadzór pedagogiczny w szkole/placówce, 

- ewaluacja wewnętrzna szkoły/placówki, 

- pozyskiwanie funduszy, projekty unijne, projekty lokalne, 

- bezpieczeństwo w szkole/placówce. 

§ 4. 

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy kształcenia: 

- studia magisterskie uzupełniające, 

- studia podyplomowe, 

- kursy kwalifikacyjne, 

- kursy doskonalące, 

- seminaria, 

- warsztaty, 

- konferencje. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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