
UCHWAŁA NR XIII/83/12
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r. 

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 2012 r. z przeznaczeniem na: 

1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć 
dodatkowych, umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 
w kwocie 1.000 zł, 

2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, przeznacza się kwotę 7.000 zł, 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przeznacza się kwotę 1.192 zł, 

4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 
wynikających z potrzeb edukacyjnych, przeznacza się kwotę 5.500 zł, 

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

6) 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. 

Określa się następujące specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone : 

- języki obce, 

- wspomaganie wczesnego rozwoju małego dziecka i edukacja wczesnoszkolna, 

- etyka, 

- zarządzanie oświatą 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

- pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami, 

- praca z uczniem zdolnym, 

- zapobieganie agresji i przemocy w szkole. 
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§ 4. 

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy kształcenia: 

- studia magisterskie uzupełniające, 

- stydia podyplomowe, 

- kursy kwalifikacyjne, 

- kursy doskonalące. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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