
UCHWALA NR XXVIIII23112014 

RADY GMINY SOCHOCIN 


z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania optat za 
ksztatcenie pobierane przez szkoty wyzsze i zaktady ksztatcenia nauczycieli 
oraz specjalnosci i formy ksztatcenia, na kt6re dofinansowanie b~dzie 

przyznawane w 2014 roku, a tak:ie okreslenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkotach 
i przedszkolu, dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Sochocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym 
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poin. zm.) w zwi'l.zku z art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91 d pkt. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ) oraz 
§ 6 ust. 2 i § 7 rozporz'l.dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 
w sprawie sposobu podzialu srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomi~dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze srodkow wyodr((bnionych w budzetach organow prowadz'l.cych 
szkoly, wojewodow, ministra wlaSciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz 
szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz.U. Nr 46, poz. 430) Rada 
Gminy Sochocin uchwala, co nast((puje: 

§ 1. Ustala si~ na rok 2014 maksymaln'l. kwot~ dofinansowania oplat na ksztalcenie 
pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli w wysokosci 50% oplaty 
semestralnej, ale nie wi((cej niz 600 zl. (slownie: szescset zlotych) za jeden semestr. 

§ 2. W 2014 roku dofinansowaniem b((d'l. obj((te nast~puj'l.ce formy i specjalnosci 
ksztalcenia nauczycieli: 
1) studia magisterskie w szczegolnosci j((zyk angielski, studia podyplomowe 

w szczegolnosci na kierunku plastyka, muzyka, pedagogika korekcyjno- kompensacyjna 
w tym z logopedi% edukacja dla bezpieczenstwa w danym typie szkoly, 

2) kursy kwalifikacyjne w szczegolnosci w zakresie zarz'l.dzania oswiat'l. skierowanych 
przez dyrektora szkoly. 
3) kursy doskonal'l.ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoly lub placowki, w szczegolnosci: 
-warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 
-szkolenia rad pedagogicznych, 
-konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj'l.cych stanowiska 
kierownicze. 

http:doskonal'l.ce
http:nast~puj'l.ce


§ 3. Plan dofinansowania fonn doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 
stanowi zalqGznik do niniejszej uchwaly. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

przewod . ~t~dY 
Dari s ~ercz 



Za11lcznik 
do Uchwaly Nr XXVIW23112014 
Rady Gminy Sochocin 
z dnia 31rnarca 2014 r . 

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 r. 

( kwoty dofinansowania) 

Specjalnosci i formy ksztakenia, na ktore moie bye przyznawane dofinansowanie w ramach 
doskonalenia zawodowego 

Podziat srodkow na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

Ksztakenie nauqycieli w szkotach wyiszych i zaktadach ksztakenia nauczycieli: 5400 zt. 

I 
I 

I 

1. studia magisterskie w szczeg61nosci na kierunku j~zyk angielski, 
2. studia podyplomowe w szczeg61nosci na kierunku plastyka, muzyka, pedagogika korekcyjno
kompensacyjna w tym z logopediq, edukacja dla bezpieczenstwa. 

Doskonalenie, podnoszenie i uzyskiwanie kwalifikacii: 
1. kursy kwalifikacyjne w szczeg61nosci w zakresie zarzqdzania w oswiacie dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektor6w szk6t. 
2. Kursy doskonalqce, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych 

przez dyrektora szkoty lub plac6wki w szczeg6lnosci: 
-warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 
-szkolenia rad pedagogicznych, 
-konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujqcych stanowiska kierownicze, 

7300 zt. 

- przygotowanie materiat6w szkoleniowych i informacyjnych. 2070 zt. 

Koszty przejazd6w oraz zakwaterowania i wyiywienia nauczycieli, kt6rzy na podstawie skierowania 
uczestniczq w r6inych formach doskonalenia zawodowego, a w szczeg61nosci uzupetniajq lub podnoszq 
kwalifikacje. 

1850 zt 

razem 

------- - - - - - -

16620 zt. 
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Uzasadnienie 

do UCHWALY NR XXVIIII23112014 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 marca 2014 r. 


w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za 
ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia nauczycieli 
oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re dofinansowanie b~dzie 

przyznawane w 2014 roku, a takie okreslenia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach 
i przedszkolu , dla ktorego organem prowadz~cym jest Gmina Sochocin 

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz. 
U. z 2014 L, poz. 191) na organie prowadz'lcym spoczywa obowi<tZek corocznego 
wyodr~bnienia srodk6w na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego, specjalnosci i formy ksztalcenia obj~te 

dofinansowaniem zostaly opracowane na podstawie wniosk6w i w porozumlemu 
z dyrektorami jednostek: 

1) Publicznego Zespolu szk61 i Przedszkoli Samorz'ldowych w Sochocinie 
2) Szkoly Podstawowej w Koloz~biu 
3) Szkoly Podstawowej w Smardzewie 

Podzialu srodk6w dokonano po zasi~gni~ciu opinii zwi¢6w zawodowych zrzeszaj'lcych 
nauczycieli. 

W zwi'lzku z powyzszym przedstawiam projekt uchwaly w sprawie ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze 
i zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz specjalnosci i formy ksztalcenia, na kt6re 

dofinansowanie b~dzie przyznawane w 2014 roku, a taue okreslenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 

kt6rego organem prowadz'lcym jest Gmina Sochocin. 

Przewod 

Dari 


