
UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY RACŁAWICE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U . z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.), art. 70 a ust 1, 1a i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r poz. 
191 ) oraz §2 ust. 2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. z 2002r., Nr 46 poz. 430), po zasięgnięciu 
opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Miechowie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli nalicza się w wysokości 1 % planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Z puli środków, o których w pkt. 1 wyodrębnia się środki na organizowanie doradztwa zawodowego 
w wysokości 10 % funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 2. 1. Ustala się następujące formy kształcenia , na które dofinansowanie będzie
przyznawane:

1) studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące , seminaria oraz inne formy doskonalenia dla
nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach,

3) studia wyższe magisterskie,

4) kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych.

§ 3. 1. Ustala się specjalności preferowane, na które dofinansowanie będzie przyznawane :

1) biologia,

2) technika,
3) j. niemiecki,
4) j. angielski,
5) oligofrenopedagogika.

§ 4. 1. Ustala się na 2015 rok maksymalną wysokość dofinansowania opłat za kształcenie
w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli :

1) 50% wysokości opłaty semestralnej, w kwocie nie wyżej niż 900,00 zł na
dokształcenie w zakresie kierunków preferencyjnych,

2) 25% na pozostałe kierunki kształcenia w kwocie 450,00 zł

2. W razie nie ukończenia podjętego kształcenia otrzymane dofinansowanie podlega zwrotowi z całości 
z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji losowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Racławice

Tadeusz Klimczyk
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