UCHWAŁA NR XLIV/547/2018
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U.
z 2018r.
poz. 994 z późn.
zm.)
oraz
art. 70a
ust. 1 w zw.
z art. 91 pkt. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zmianami)
w związku z § 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 późn. zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa
w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Szemud na rok 2018, dzieli się
w następujący sposób:
1) 5.501,70 zł - na organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego,
2) 27.503,50 zł - na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz
organizację form doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół,
3) 77.009,80 zł -na kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, szkolenia, seminaria, konferencje
szkoleniowe, warsztaty metodyczne, szkolenia rad pedagogicznych, organizację doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz kształcenie w formach i specjalnościach wskazanych w § 4 i 5 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2018 w wysokości do 1.200,00 zł przy szkoleniach indywidualnych
semestralnie na osobę.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na kształcenie w następujących formach:
a) studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu, ze
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji i uprawnień w zakresie pracy z uczniami ze szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) inne
formy
doskonalenia
zawodowego:
seminaria,
szkolenia,
warsztaty
i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe, szkolenie rad pedagogicznych, kursy doskonalące.

metodyczne

§ 3. W 2018 roku ustala się następujące priorytety dla form doskonalenia zawodowego:
1) Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
2) Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
3) Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiednie korzystanie mediów społecznych.
4) Rozwijanie doradztwa zawodowego.
5) Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły
6) Podnoszenie edukacji włączającej w szkołach w placówkach systemu oświaty.
7) Praca z uczniem zdolnym;
8) Wykorzystanie eksperymentu oraz włączanie innowacji;
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9) Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
10) Podnoszenie efektywności nauczania w szkołach, w szczególności w specjalnościach zawartych w § 4.
§ 4. 1. Ustala się następujące specjalności podlegające dofinansowaniu, o którym mowa w §
1 pkt. 3 rozporządzenia w roku 2018: ·doradztwo zawodowe, ·logopedia szkolna, ·matematyka z fizyką,
·bibliotekoznawstwo, ·język kaszubski, ·geografia, ·wychowanie do życia w rodzinie, ·chemia, ·biologia,
·etyka, ·socjoterapia, ·oligofrenopedagogika, ·wczesne wspomaganie i rewalidacja dzieci z autyzm,
·rozszerzanie kompetencji w zakresie języków nowożytnych.
2. Dofinansowaniu podlegają specjalności wymienione w § 4 ust. 1 wynikające z aktualnych potrzeb
szkoły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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