
UCHWAŁA NR XLVI/295/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie 
przyznawane w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 i 1132), art. 70a ust. 1, w związku z art. 91d pkt. 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz.1189 i 2203) 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 przyznania tych 
środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz. 1973), Rada Miejska w Ozimku po zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i szkół 
prowadzonych przez Gminę Ozimek, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący, procentowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach gminy Ozimek w roku 2018:

Lp. Rodzaj zadania w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Razem*
1 Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – porozumienie z gminą Opole. 35,00 %
2 Dofinansowanie, w części lub w całości, opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły.

25,00 %

3 Dofinansowanie w części lub w całości:
organizacji i prowadzenia wspomagania szkół i placówek,
organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
opłat za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły;
kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora przedszkola lub szkoły uczestniczą w rożnych 
formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą 
kwalifikacje.

40,00 %

Razem 100,0%
*procent ogółu środków na doradztwo i doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie gminy Ozimek.

§ 2. 1. Ustala się następujące formy kształcenia: studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz 
następujące specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie ze środków wyodrębnionych 
w budżecie organu prowadzącego szkoły:

1) oligofrenopedagogika;

2) terapia pedagogiczna;

3) logopedia;

4) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

5) wczesne nauczanie języka obcego;
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6) biologia;

7) fizyka z astronomią;

8) technika, zajęcia techniczne;

9) bibliotekoznawstwo;

10) zarządzanie oświatą;

11) doradztwo zawodowe.

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych 
i zakładach kształcenia nauczycieli w wysokości 75% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej niż 
1.000,00 złotych na semestr.

3. Ustala się, że w przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 
podlega tylko jeden z nich – wybrany i wskazany przez nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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