
UCHWAŁA NR XXX/205/17 

RADY GMINY KODRĄB 

  z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kodrąb      

na rok 2017 

 Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z 2017 r., poz. 60), 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. 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r., poz. 1973)  uchwala 

się, co  następuje: 

 § 1. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli   

w roku 2017 wyodrębniona została w budżecie Gminy Kodrąb w kwocie  33.780,00 zł.  

 § 2. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku  

w poszczególnych  szkołach uwzględniony został w załączniku  nr 1 do  niniejszej  uchwały. 

 § 3.  Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się w szczególności na: 

 

1) dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli; 

2) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 

seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

3) dofinansowanie  kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania 

doradcy metodycznego. 

 § 4. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych 

kosztów, ale nie więcej niż 700,00 zł na semestr dla jednego nauczyciela. 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy  Kodrąb. 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXX/205/17 

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 29 czerwca 2017 r.              

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych          

w szkołach prowadzonych przez Gminę Kodrąb na 2017 r. 

 

 

 

Lp. 

 

 

Formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

Plan na 2017 

dofinansowania form 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

zatrudnionych w 

Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w 

Kodrębie  

[w zł] 

Plan na 2017 

dofinansowania form 

doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

zatrudnionych w 

Publicznej Szkole 

Podstawowej w 

Rzejowicach 

[w zł] 

1. Organizację i prowadzenie szkoleń, 

warsztatów metodycznych i 

przedmiotowych dla nauczycieli 

 

15.000,00 - 

2. Udział nauczycieli w studiach 

podyplomowych, kursach 

doskonalących, warsztatach 

metodycznych i profilaktycznych 

szkoleniach, seminariach i  

konferencjach 

 

7.136,00 

 

6.260,00 

3. Dofinansowanie kosztów obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom dyplomowanym, 

którym powierzono zadania doradcy 

metodycznego 

 

5.384,00 

 

- 

 

RAZEM 

 

27.520,00 

 

6.260,00 

 

 

 


