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Poz. 1393
UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018r.
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 2a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r.
poz. 136) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na 2019 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stąporków, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione są w planach
finansowych poszczególnych szkół.
3. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z form doskonalenia zawodowego,
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.
§ 2. Ustala się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 80% ponoszonych kosztów za kształcenie
przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 2 000,00 zł.
§ 3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły, a w przypadku dyrektora
szkoły Burmistrz Stąporkowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa oraz dyrektorom szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Stąporków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Kołodziej

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 19 marca 2019 roku
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Forma
doskonalenia
zawodowego

Dopłata za
kształcenie
w szkołach
wyższych,
dopłata za kursy
kwalifikacyjne,
doskonalące

Szkolenie rad
pedagogicznych,
warsztaty
metodyczne
i przedmiotowe

Materiały
szkoleniowe
i informacyjne

Podróże
służbowe
krajowe

Razem:

Publiczna Szkoła
Podstawowa Nr 1
im. Kornela
Makuszyńskiego w
Stąporkowie

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
Nr 2 w
Stąporkowie

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im. Karola
Niedzielskiego
p.por.
„Dobosza” w
Niekłaniu
Wielkim

Publiczna
Szkoła
Podstawowa
im. Polskich
Olimpijczyków
w Krasnej

Publiczne
Przedszkole
w
Stąporkowie

3 000,00 zł.

2 000,00 zł.

3 000,00 zł.

3 000,00 zł.

1 500,00 zł.

7 980,00 zł

16 834,00 zł.

10 944,00 zł.

5 076,00 zł.

4 000,00 zł.

2 000,00 zł.

1 573,00 zł.

1 000,00 zł.

1 000,00 zł.

1 050,00 zł.

500,00 zł

100,00 zł.

300,00 zł.

500,00 zł.

-

13 480,00 zł

20 507,00 zł.

15 244,00 zł.

9 576 ,00 zł.

6 550,00 zł.

