UCHWAŁA Nr IV/40/19
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bobolice, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 967 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 2015 r. poz. 1973),
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, a także po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Bobolice na rok 2019 wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bobolice, w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Środki finansowe niewykorzystane w roku bieżącym nie przechodzą na rok następny.
§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane:
1) opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za studia
licencjackie, magisterskie i podyplomowe w następujących specjalnościach: kwalifikacje do
nauki języka angielskiego, kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i z zespołem
aspergera, tyflopedagogika, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo,
chemia, geografia, fizyka, biologia, zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe, wychowanie
fizyczne, wiedza o społeczeństwie;
2) organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli
oraz kadry kierowniczej;
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły i przedszkola;
5) szkolenia rad pedagogicznych;
6) kursy kwalifikacyjne w specjalnościach określonych w punkcie 1, kursy doskonalące,
seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez
dyrektora szkoły;
7) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, przedszkola;
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania przez dyrektora
szkoły, przedszkola.
§ 3. 1. Specjalności i formy kształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz maksymalną
kwotę dofinansowania opłat, określoną w § 4 ust. 1, ustalono w porozumieniu z dyrektorami
szkół i przedszkoli.
§ 4. 1. Kwota dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
wynosi maksymalnie 100% opłaty za jeden semestr, w zależności od ilości złożonych
wniosków i posiadanych środków. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę
jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat
poniesionych na kształcenie na jednym kierunku.
2. Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt 2 - 8, mogą być
dofinansowywane do 100%, w zależności od ilości złożonych wniosków i posiadanych
środków.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXV/295/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27
marca 2018 roku, w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bobolice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Franciszek Łobocki

UZASADNIENIE
W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

z

uwzględnienie

doradztwa

metodycznego,

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 967 z późn. zm.). Podziału środków dokonuje się
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, co też zostało
spełnione.
Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) "akty
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że
dany akt normatywny określi termin dłuższy." Ma tu zastosowanie również art. 5 ww. ustawy
który mówi, że art. 4 nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie. W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

