UCHWAŁA NR XXXIX/302/2018
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo
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, 2232) oraz 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. 1189,2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Ustala się „Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/302/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 stycznia 2018 r.
Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo
§ 1. Regulamin dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Jeżewo
jest organem prowadzącym.
§ 2. W budżecie organu prowadzącego szkołę wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
§ 3. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:
1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
2) organizację i prowadzenie:
a) wspomagania szkół i placówek,
b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze;
3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą
być pokryte w części lub w całości:
1) koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz
podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych;
2) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli
i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia
nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje;
4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
§ 4. W ramach posiadanych środków szkoła lub placówka może sfinansować opłaty za studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria lub inne formy doskonalenia zawodowego
w wysokości do 85% lecz nie więcej niż 1200zł pod warunkiem, że na każdy rok szkolny dyrektor szkoły lub
placówki określi potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki. Świadczenie
przyznaje się jednorazowo.
§ 5. 1. Maksymalna kwota dofinansowania studiów wynosi w wysokości do 60% opłaty semestralnej lecz
nie więcej niż 1 000zł. Płatne od drugiego roku studiów. Kwota ulega zwrotowi w przypadku nie zaliczenia
semestru.
2. Dopłata nie przysługuje w przypadku powtarzania danego roku studiów.
3. W danym semestrze można uzyskać tylko jedną dopłatę. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających
z potrzeb szkoły dyrektor placówki może przyznać dwa dofinansowania.
4. Dopłata do studiów przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze
czasu pracy.
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§ 6. Dofinansowanie opłat dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków
finansowych ustalonych w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok, zaś
dla dyrektorów Wójt Gminy.
§ 7. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli nie mogą być pokrywane
koszty zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Refundowane będą koszty dojazdu tych nauczycieli, którzy
posiadają skierowanie udzielone przez dyrektora na określone dokształcanie.
§ 8. Szkoła lub placówka może pokryć całość kosztów szkolenia w przypadku, gdy jest ono organizowane
specjalnie dla grupy nauczycieli danej szkoły lub placówki albo szkół dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jeżewo. W szczególnych przypadkach, w uzasadnionych potrzebami szkoły można pokryć całość
kosztów indywidualnego szkolenia.
§ 9. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu,
na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić kierunek oraz formę dokształcania oraz oryginał
dowodu wpłaty.
§ 10. Dyrektor szkoły i placówki, do 30 listopada danego roku, składa do organu prowadzącego wnioski
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym z uwzględnieniem
potrzeb z §5 niniejszego regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

Id: 2094F8F1-9A28-41A0-928C-828D0D5C53A7. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Regulamin wykorzystania środków przyznawanych na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, wprowadza się określenia zasad dofinansowania doskonalenia
nauczycieli. W regulaminie określa się formy doskonalenia zawodowego, sposób przyznawania
dofinansowania. Przyjęte zmiany w regulaminie i wysokościach dofinansowania mają również stanowić
czynnik motywacyjny prowadzący do rozwoju zawodowego nauczycieli.

Przewodniczący Rady Gminy
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