UCHWAŁA NR VII/62/19
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok
2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 70a ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 967 i 2245) oraz § 7 i 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136), w porozumieniu
z dyrektorami szkół, po pozytywnym zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada
Gminy Sędziejowice uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Sędziejowice na rok 2019 wyodrębnia się środki na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ogólnej kwocie 32 599 zł.
§ 2. Przyjąć na rok 2019 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i przedszkoli, prowadzonych przez gminę Sędziejowice, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustalić maksymalne dofinansowanie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, w kwocie 1 500,00 zł na semestr.
2. Określić specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Jarosław Bartczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/62/19
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Lp.
1.

2.

Przeznaczenie
Organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów oraz konferencji
szkoleniowych dla nauczycieli w tym dla nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze oraz rad pedagogicznych, w tym na
dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych
formach doskonalenia zawodowego, a koszty tych szkoleń nie obejmują
takich wydatków.
Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne
i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
w tym na dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a koszty tych szkoleń
nie obejmują takich wydatków.
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24 399 zł
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/62/19
Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
Specjalności i formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie
1. Specjalności:
a) doradztwo zawodowe i andragogika,
b) terapia pedagogiczna,
c) tyflopedagogika,
d) teologiczno-katechetyczne,
e) wiedza o społeczeństwie,
f) edukacja dla bezpieczeństwa,
g) edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
h) psychologia,
i) logopedia,
j) zarządzanie oświatą,
k) inne specjalności związane z potrzebami szkoły.
2. Formy kształcenia:
a) studia wyższe zawodowe /licencjat/,
b) studia magisterskie uzupełniające,
c) studia magisterskie,
d) studia podyplomowe,
e) kursy kwalifikacyjne,
f) kursy doskonalące,
g) konferencje i seminaria,
h) warsztaty metodyczne i przedmiotowe.
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