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UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Sędziszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. w 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 70a
ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm. w 2018 r. poz. 2245) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
pracowników oświaty na terenie gminy, uchwala się co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Sędziszów wyodrębnia się fundusze na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe tej
grupy zawodowej.
§ 2. W oparciu o wnioski dyrektorów szkół, ustala się dla poszczególnych jednostek na 2019 rok plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się na 2019 rok indywidualnie dla nauczyciela maksymalną kwotę dofinansowania do opłat
pobieranych na kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych).
§ 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielowi podejmuje dyrektor danej szkoły, a w przypadku
dyrektora szkoły, decyzję podejmuje Burmistrz Sędziszowa.
§ 5. Do dnia 31 marca 2020 roku dyrektorzy szkół złożą do Burmistrza Sędziszowa sprawozdanie
z wykorzystania w roku 2019 środków finansowych, o których mowa w § 2.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa oraz dyrektorom szkół, dla których
organem prowadzącym jest gmina Sędziszów.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1170

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
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Załącznik do uchwały Nr V/34/2019
Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia 26 lutego 2019 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Forma doskonalenia
zawodowego

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Sędziszowie

Szkoła
Podstawowa
Nr 2 im. św.
Floriana
w Sędziszowie

Szkoła
Podstawowa im.
gen. Leopolda
Okulickiego ps.
„NIEDŻWIADEK
” w Pawłowicach

Przedszkole
Samorządowe
w Sędziszowie

Razem

Materiały
szkoleniowe
i informacyjne
(rozdział 80146
§ 4210)

1.469,00

941,00

Dopłata za
kształcenie
w szkołach wyższych
(rozdział 80146
§ 4300)

3.000,00

4.200,00

Dopłata za kursy
kwalifikacyjne,
doskonalące,
seminaria, szkolenia
rad pedagogicznych,
warsztaty metodyczne
i przedmiotowe,
koszty delegacji
(rozdział 80146
§ 4700)

20.500,00

6.300,00

8.000,00

3.100,00

37.900,00

Razem

24.969,00

11.441,00

9.350,00

3.992,00

49.752,00

Dopłata za kursy
kwalifikacyjne,
doskonalące,
seminaria, szkolenia
rad pedagogicznych,
warsztaty metodyczne
i przedmiotowe,
koszty delegacji
(rozdział 85446
§ 4700)

999,00

-

1.350,00

-

-

892,00

-

-

4.652,00

7.200,00

999,00

W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z w/w form, burmistrz, na mocy
upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2019 rok, może na wniosek dyrektora szkoły
przeznaczyć pozostałe środki na inną formę przewidzianą w planie doskonalenia zawodowego.

