Uchwała Nr 126/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina
Celestynów na roku 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z dnia 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust.1, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia
Ministerstwa Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia
zawodowego
dofinansowanych
ze
środków
wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz.430) w
związku z uchwałą Nr 96/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Celestynów na 2012 r. po konsultacjach z dyrektorami szkół i przedszkoli Gminy Celestynów
i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku, uchwala się co następuje:
§1
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa
w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Celestynów przeznacza się
na dofinansowanie w części lub całości między innymi:
1) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;
2) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;
3) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
dla dyrektorów placówek oświatowych;
4) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla dyrektorów placówek oświatowych;
5) innych formy ustalonych przez rady pedagogiczne szkół;
6) szkoleń rad pedagogicznych.
§2
1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2012 wynoszą 57 690,00 zł.
2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2012 w rozbiciu na poszczególne placówki
oświatowe przedstawia załącznik do uchwały.
§3
Zasady przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli określa
Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

Uzasadnienie
Uchwała Nr 126 /12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku

Art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zobowiązuje organ prowadzący szkoły do opracowania na każdy rok budżetowy
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Uchwała była konsultowana w środowisku oświatowym Gminy Celestynów oraz uzyskała pozytywną
akceptację Związków Zawodowych (w załączeniu).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 126/2012
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
Plan dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli
Gminy Celestynów na rok 2012
Nazwa placówki oświatowej Naliczona kwota

•Zespół Szkół w Celestynowie
16 649 zł
•Szkoła Podstawowa w Celestynowie
16 415 zł
•Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
9 747 zł
•Szkoła Podstawowa w Ostrowie
4 772 zł
•Szkoła Podstawowa w Regucie
3 405 zł
•Przedszkole Samorządowe w Celestynowie
4 593 zł
•Przedszkole Samorządowe W Starej Wsi 2 382 zł

--------------------------------57 690,00 zł

