
UCHWAŁA NR XXXV/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018

Na podstawie art. 70a ust.1-2a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1189 z późn. 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 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.z 2002 r. Nr 46, 
poz. 430 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Prószkowie uchwala,  co 
następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018, 
z maksymalną kwotą dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli oraz specjalnościami i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady

Klaudia Lakwa
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/314/2018

Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 26 stycznia 2018 r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
na rok budżetowy 2018 

ustalony w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych

prowadzonych przez Gminę Prószków

1.Zgodnie z uchwałą budżetową gminy na 2018 rok wysokość środków przeznaczonych na doskonalenie
zawodowe i doradztwo metodyczne nauczycieli w roku 2018 wynosi 58 718 zł, co stanowi 1% odpisu
planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

2.Z kwoty 58 718 zł przeznaczonych na doskonalenie zawodowe przeznacza się w 2018 roku kwotę 17
615 zł na doradztwo metodyczne nauczycieli.

3.Kwotę w wysokości 41 103 zł przeznacza się na dofinansowanie:

a) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie specjalności poszczególnych
placówek (opłaty za studia, studia uzupełniające i kursy kwalifikacyjne oraz za koszty
przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli uczestnik został skierowany na daną formą doskonalenia
przez dyrektora szkoły, w odniesieniu do dyrektora skierowania udziela burmistrz),

b) kursów doskonalących, seminariów oraz innych formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły,

c) szkolenia rad pedagogicznych lub przedstawicieli rad pedagogicznych, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze,

d) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska
kierownicze oraz za koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli uczestnik został skierowany na
daną formą doskonalenia przez dyrektora szkoły, w odniesieniu do dyrektora skierowania udziela burmistrz.

4. Maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych kształcenie przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustala się w roku 2018 w wysokości 2.000 zł, jednak
nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia.

5.W 2018 roku dofinansowuje się następujące specjalności i  formy doskonalenia:

1) doradztwo zawodowe – studia podyplomowe,

2) metodyka nauczania z językiem angielskim na wczesnym etapie nauczania – kurs kwalifikacyjny,

3) geografia – studia podyplomowe,

4) fizyka z astronomią – studia podyplomowe.

6. Szczegółowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018r.
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Nazwa placówki
Kwota odpisu wg
przyznanych kwot
w budżecie na 2018r.

Kwota stanowiąca
30 % odpisu

Kwota przeznaczona do
dyspozycji dyrektora
placówki w 2018r.

klasa gimnazjalna
w PSP Zimnice

3 405,00 1 021,00 2 384,00

PG Prószków 3 076,00 923,00 2 153,00

Razem gimnazja 6 481,00 1 944,00 4 537,00

PSP Prószków 13 912,00 4 174,00 9 738,00

PSP Złotniki 7 581,00 2 274,00 5 307,00

PSP Ligota 4 960,00 1 488,00 3 472,00

PSP Zimnice 6 053,00 1 816,00 4 237,00

PSP Boguszyce 6 896,00 2 069,00 4 827,00

Razem szkoły podst. 39 402,00 11 821,00 27 581,00

PP Prószków 3 738,00 1 121,00 2 617,00

PP Ligota 1 448,00 435,00 1 013,00

PP Złotniki 2 118,00 635,00 1 483,00

PP Górki 1 287,00 386,00 901,00

PP Zimnice 2 596,00 779,00 1 817,00

PP Boguszyce 1 648,00 494,00 1 154,00

Razem przedszkola 12 835,00 3 850,00 8 985,00

RAZEM 58 718,00 17 615,00 41 103,00
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