UCHWAŁA NR XVIII/215/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 2a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.), oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 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 późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Brennej, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brenna, maksymalną
kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/215/17
Rady Gminy Brenna
z dnia 30 marca 2017 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brenna, maksymalna kwota
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku
§ 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie gminy Brenna w 2017
roku dofinansowuje się:
Zespół Szkół
Publicznych
w Górkach
Wielkich
Organizacja
i prowadzenie szkoleń,
warsztatów
metodycznych
i przedmiotowych,
seminariów, konferencji
szkoleniowych oraz
innych form
doskonalenia
zawodowego dla
nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze

Przygotowanie
materiałów
szkoleniowych
i informacyjnych
Dofinansowanie opłat za
kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia
nauczycieli.
Opłaty za kursy
kwalifikacyjne
i doskonalące, seminaria
oraz inne formy
doskonalenia
zawodowego dla
nauczycieli
skierowanych przez
dyrektora szkoły lub
placówki.
Koszty przejazdów oraz

NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA
Szkoła
Zespół Szkół
Przedszkole
Podstawowa
w Brennej
Publiczne nr
nr 2 im.
1w Brennej
Stefana
Żeromskiego

Przedszkole
Publiczne nr
1w Górkach
Małych

7.368,00

6.908,00

9.000,00

650,00

500,00

10.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

1.150,00

2.000,00

550,00

200,00
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zakwaterowania
i wyżywienia
nauczycieli, którzy na
podstawie skierowania
udzielonego przez
dyrektora szkoły lub
placówki uczestniczą
w różnych formach
doskonalenia
zawodowego, a w
szczególności
uzupełniają lub
podnoszą kwalifikacje.
RAZEM
szkoła/przedszkole

571,00

1.200,00

739,00

423,00

369,00

20.239,00

10.258,00

13.237,00

2.423,00

2.869,00

§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest gmina Brenna, ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100), ale
nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów za jeden semestr nauki.
§ 3. 1. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie:
1) Specjalności:
a) oligofrenopedagogika,
b) zarządzanie w oświacie,
c) muzyka,
d) psychologia,
e) terapia zajęciowa,
f) język polski.
2) Formy kształcenia:
a) studia podyplowe,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) kursy doskonalące,
d) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, konferencje szkoleniowe oraz inne formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze o ile jest
to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, dotyczącymi wykonywanej pracy.
§ 4. Wójt Gminy Brenna na wniosek dyrektora szkoły albo dyrektora przedszkola może dokonać przesunięć
w ramach środków przypadających na daną szkołę lub przedszkole, z uwzględnieniem realizacji bieżących
potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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