UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY GMINY W BROKU
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.70a ust.1 i 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz § 7 i §
8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. , poz. 136) uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie
Gminy Brok na 2019 r. mogą zostać przeznaczone na:
1) dofinansowanie opłat za dokształcanie, w tym za kursy kwalifikacyjne, pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 5.000 zł;
2) organizacje form doskonalenia zawodowego, w szczególności: szkoleń, seminariów
i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze – 3.240 zł;
3) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 1.000 zł;
4) koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 500 zł;
5) koszty przejazdów oraz 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 podwyższają
kwalifikacje – 2.000 zł.
§ 2. Plan dofinansowania, o którym mowa w ust.1 może w ciągu roku ulec zmianie
w każdej z form (w ramach środków przeznaczonych w budżecie na 2019 rok), w związku
z uwzględnieniem realizacji bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry
nauczycielskiej.
§ 3. Ustala się na rok budżetowy 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do
50% tej opłaty, jednak nie więcej niż 1.200,00 zł oraz opłat za kursy kwalifikacyjne
w wysokości do 50% ich wartości, jednak nie więcej niż 1.200,00 dla jednego nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Sylwester Runo
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