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UCHWAŁA NR 14/III/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 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 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz w związku z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Szczuczyn wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2011 r. z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tych placówek. 

§ 2. Środki na wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznacza się 
na finansowanie: 

1) dopłat do czesnego dla nauczycieli studiujących na kierunkach zgodnych z potrzebami edukacyjnymi 
szkoły lub uczęszczających na kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania drugiego 
przedmiotu, niezbędnego do nauczania w danej szkole – w wysokości do 50% kosztów jednego 
semestru, maksymalnie do 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc); 

2) szkoleń, seminariów, konferencji oraz kosztów podróży służbowych krajowych, w tym również 
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – w całości; 

3) doradztwa metodycznego oraz szkolenia rad pedagogicznych – w całości. 

§ 3. Burmistrz Szczuczyna opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie wniosków dyrektorów szkół składanych do dnia 
30 listopada danego roku. 

§ 4. Dyrektor szkoły 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. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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