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z dnia  6 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VII.27.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 70a ust.1, art.91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967, poz. 2245) oraz § 7 pkt 1-2, pkt 4 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 18 stycznia 2019 r.  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 136) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Komprachcice uchwala,  co następuje:

§ 1. Ustala się podział środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
budżetowy 2019, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, prowadzone przez uczelnie, na które 
dofinansowanie jest przyznawane, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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Załącznik do uchwały Nr VII.27.2019
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019

1. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Komprachcice na 2019 rok wysokość środków przeznaczonych na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019 wynosi  46 833 zł,  co stanowi 0,8% odpisu planowanych, 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli.

2. Dokonuje się podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
budżetowy 2019:

Nazwa placówki Kwota w zł  przeznaczona do 
dyspozycji dyrektora placówki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego                     
w Komprachcicach

16 333,00

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza  Korczaka w Polskiej 
Nowej Wsi

5 000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku 7 000,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie 8 000,00

Przedszkole Publiczne w Komprachcicach 5 500,00

Przedszkole Publiczne w Ochodzach 1 400,00

Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi 3 600,00

RAZEM 46 833,00

3. Ustala się w roku 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 
przez uczelnie, w wysokości 2 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia. Dofinansowaniem 
obejmuje się opłaty poniesione w 2019 roku.

4. Określa się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, prowadzone przez uczelnie, na które 
dofinansowanie jest przyznawane:

1) Geografia- studia podyplomowe;

2) Wiedza o społeczeństwie i etyka- studia podyplomowe;

3) Wiedza o społeczeństwie- studia podyplomowe;

4) Terapia pedagogiczna- studia podyplomowe;

5) Pedagogika- Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną- studia podyplomowe;

6) Doradztwo zawodowe i edukacyjne- studia podyplomowe;

7) Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe;

8) Nauczanie religii w przedszkolu- studia podyplomowe;

9) Diagnoza i terapia pedagogiczna- studia podyplomowe.
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