UCHWAŁA NR VII/49/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia
nauczycieli prowadzonych przez te uczelnie dla Gminy Hajnówka na 2019 r.
Na podstawie 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 136) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Hajnówka na 2019 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. Ze środków, o których mowa w § 1, w całości dofinansowuje się:
1) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły;
2) opłaty za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia prowadzone odpowiednio przez placówki
doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły;
3) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1 i 2, skierowanych przez dyrektora szkoły .
§ 3. 1. Ze środków, o których mowa w § 1, w wysokości do 50% za jeden semestr, nie więcej niż 1 200 zł,
dofinansowuje się opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na następujące prowadzone przez uczelnie
formy:
1) studia pierwszego stopnia;
2) studia drugiego stopnia;
3) jednolite studia magisterskie;
4) studia podyplomowe.
3. Do specjalności prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie, o którym
mowa w ust. 1, zalicza się:
1) język angielski;
2) fizyka, chemia, geografia, plastyka, technika, muzyka;
3) gimnastyka korekcyjna, etyka, bibliotekarstwo, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, edukacja
dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w internecie;
4) oligofrenopedagogika,
surdopedagogika,
tyflopedagogika,
socjoterapia,
praca
z dzieckiem
niepełnosprawnym (w tym z autystycznym i z zespołem Aspergera), praca z dzieckiem zdolnym, edukacja
włączająca;
5) stosowanie prawa oświatowego, w tym zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, podnoszenie
kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami;
6) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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