
UCHWAŁA NR XXVIII/202/17
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gidle

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, 1579 i 1984) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 i 1984) 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 2015 r. poz. 1973) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.  Planowane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na:

1) szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze;

2) zwrot kosztów podróży dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach 
i konferencjach, o których mowa w pkt. 1;

3) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

4) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli;

5) zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

2. Ustala się kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli w wysokości maksymalnie 1200,00 zł.

3. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być dofinansowane do 100% wysokości 
pobranej opłaty.

§ 3. 1. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielom zatrudnionym na czas określony w ramach zastępstwa lub 
przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

§ 4. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 przyznawane jest na pisemny, uzasadniony wniosek 
nauczyciela, pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, zgodnie z rocznym planem doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

2. Dofinansowanie będzie wypłacone nauczycielowi po odbyciu danej formy dokształcania bądź 
doskonalenia po przedłożeniu dowodu wpłaty potwierdzającego poniesione koszty i uzyskanego dyplomu lub 
zaświadczenia.

§ 5. Kwota dofinansowania dokształcenia zawodowego nauczyciela podlega zwrotowi w przypadku 
rozwiązania umowy o pracę na wniosek nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia dokształcenia 
zawodowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Grażyna Ostojska
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/202/17

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Gidle na rok 2017

L.p. Nazwa placówki Planowana kwota dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gidlach

8815,00

2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny
w Pławnie

8762,00

3. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ciężkowicach

5195,00

4. Publiczne Gimnazjum w Gidlach 7986,00
5. Publiczne Przedszkole w Gidlach 2504,00
6. Publiczne Przedszkole w Pławnie 2307,00
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