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UCHWAŁA NR 106/XXV/09 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 27 marca 2009 roku 

w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szczuczyn. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95,  
Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, 
Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. Nr 1, poz. 1) w związku z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie 
sposobu 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. Nr 46, poz. 430) uwzględniając wnioski dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych uchwala się, co następuje: 

§ 1. Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn, przeznacza się  
na dofinansowanie: 

1) dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących na kierunkach zgodnych z potrzebami 
edukacyjnymi szkoły (placówki) lub uczęszczających na zajęcia dające uprawnienia  
do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju prowadzonych zajęć); 

2) dopłat do pozostałych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących dla nauczycieli, szkoleń, 
seminariów, konferencji; 

3) opłat za szkolenia rad pedagogicznych (w 100%); 

4) opłat za szkolenia i kursy kadry kierowniczej w związku z pełnioną funkcją ( w 100%); 

5) kosztów przejazdów w obie strony na wyżej wymienione formy dokształcania  
i doskonalenia; 

6) zakup fachowej literatury (książek, poradników, podręczników), które wspomogą 
nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z: 

a) powierzonym stanowiskiem, 

b) podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

c) wymaganiami niezbędnymi do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela. 

§ 2. Ustala się plan podziału środków na dofinansowanie w roku budżetowym form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, prowadzonych przez Gminę 
Szczuczyn, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 3. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca danego roku składa organowi 
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 

Jerzy Szymanowski 
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Załącznik 

 do Uchwały Nr 106/XXV/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 27 marca 2009r. 

 

PLAN  PODZIAŁU  ŚRODKÓW  NA DOFINANSOWANIE  FORM  DOSKONALENIA  

ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK  PROWADZONYCH  

PRZEZ GMIN Ę SZCZUCZYN. 

§ 1.  1% rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli: 

1.Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczuczynie: 

Formy doskonalenia wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: studia 
magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego. 

2. Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej: 

Formy doskonalenia wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: studia 
magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego. 

3. Szkoły Podstawowej w Bzurach: 

Formy doskonalenia wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: studia 
magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego. 

4. Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie: 

Formy doskonalenia wg planu doskonalenia zawodowego nauczycieli: studia 
magisterskie, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego. 

§ 2.  Ze środków, o których mowa w § 1 dofinansowuje się: 

1. do 50% udokumentowanej opłaty czesnego dla każdego doskonalącego się 
nauczyciela na semestr, na studiach magisterskich, podyplomowych na kierunkach 
zgodnych z potrzebami edukacyjnymi szkoły (placówki), 

2. do 50% udokumentowanej opłaty dla doskonalącego się nauczyciela na kursach 
kwalifikacyjnych, szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły (placówki), 

3. koszty przejazdów w obie strony na wyżej wymienione formy dokształcania  
i doskonalenia. 

Dysponentem środków jest dyrektor szkoły (placówki). Rozdysponowanie środków następuje 
na podstawie planu doskonalenia nauczycieli do wysokości posiadanych środków, na wniosek 
nauczyciela. 


