UCHWAŁA NR 129/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2016 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie to jest przyznawane
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) i art. 70a ust. 1 i 2a w związku z art.
91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z
2014r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 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 dofinansowanych 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 z późn. zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na 2016 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Opatówek .
§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiące 1%
planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zapisane
w budżecie Gminy Opatówek na 2016 rok określone w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN
wymienionego w podstawie uchwały w szczególności przeznacza się na:
1) na dofinansowanie krótkich form doskonalenia zawodowego (w szczególności:
szkolenia, kursy doskonalące, seminaria) przeznacza się do 48,41% środków, tj. do 32
944,00 złotych,
2) na dofinansowanie indywidualnych form dokształcania (w szczególności: studia
uzupełniające, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) przeznacza się do 31,59 %
środków, tj. do 21 500,00 złotych,
2. Na doradztwo metodyczne przeznacza się 20,00 % środków tj. 13 611,00 złotych

3. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela
doskonalenia nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły.
4. Plan dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może w ciągu roku ulec zmianie w każdej
z form (w ramach środków przeznaczonych w budżecie na 2016 rok) w związku
z uwzględnianiem realizacji bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry
nauczycielskiej.

§ 3. Dofinansowanie form, o których mowa w § 1 obejmować będzie doradztwo
metodyczne przypisane do budżetu Zespołu Szkół w Rajsku natomiast pozostałe środki
zagwarantowane są w budżetach poszczególnych szkół i przedszkola.
§ 4. Wysokość dofinansowania doskonalenia zawodowego w roku 2016 wynosi:
1) Do 100 % dofinansowuje się:
a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
b) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w danej placówce,
c) szkolenia rad pedagogicznych,
d) opłaty za indywidualne kursy doskonalące, w tym dla nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze,
2) Do 60 % kosztów dofinansowuje się opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d.
3) Do 75 % kosztów dofinansowuje się opłaty za kursy kwalifikacyjne.
§ 5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola,
Wójt Gminy Opatówek może zwiększyć procent dofinansowania, o którym mowa w § 4 pkt
2 i 3.
§ 6. 1.W stosunku do dyrektorów szkół/przedszkola decyzje w sprawie dofinansowania
form doskonalenia zawodowego podejmuje na wniosek dyrektora Wójt Gminy Opatówek
w ramach posiadanych środków finansowych.
2. W stosunku do nauczycieli decyzje w sprawie dofinansowania form doskonalenia
zawodowego podejmuje na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły/przedszkola w ramach
środków finansowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 8. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016
r.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Opatówek oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Opatówek.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 129/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 r.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, zobowiązany
jest w szczególności do ustalenia corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Podstawę prawna podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 70a ust. 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z
późn. zm.), który stanowi, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
Podjęcie niniejszej uchwały jest wynikiem realizacji § 6 ust. 3 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. z 2002 r. Nr 46, poz.
430 z późn. zm).
Podziału środków dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli ( art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela) oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola.
Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje rada gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

