PROJEKT
z dn. 04.03.2013

UCHWAŁA NR …/…/2013
RADY GMINY LESZNO
z dnia ……… 2013 roku
w sprawie przyjęcia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Leszno
Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.70a ust.1, 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami) oraz §6 ust.2 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 430) w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Leszno na rok 2013
nr XXVII/178/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:
§1.
1. Środki wyodrębnione w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, dzieli się pomiędzy budżety poszczególnych szkół i przedszkoli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli w danej placówce.
2. Ustala się: Plan dofinansowania na 2013 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Leszno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Ustala się następujące formy i specjalności kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie:
1) studia językowe: podyplomowe, magisterskie, licencjackie – dające kwalifikacje do nauczania języków obcych, zgodnie z potrzebami szkoły;
2) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne – dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu w danej szkole, także z zakresu pomocy psychologicznej;
3) studia magisterskie uzupełniające.
§3.
1.

2.
3.

Ustala się na rok 2013 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 50%
kwoty opłaty za kształcenie (czesne), ale nie więcej niż 600 zł za jeden semestr (słownie: sześćset złotych).
Dofinansowanie przyznaje się nauczycielowi po ukończeniu kolejnego etapu edukacyjnego, począwszy od pierwszego semestru, na wniosek nauczyciela.
Do wniosku należy dołączyć oryginał dokumentu lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić
ukończenie danego etapu kształcenia oraz oryginalny dowód poniesionej opłaty z tego
tytułu w roku akademickim 2012/2013.

4.
5.
6.
7.

8.

Dofinansowanie może być przyznane nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku
posiada co najmniej roczny staż pracy w danej placówce.
W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu
podlega tylko jeden z nich.
Decyzję o wysokości dofinansowania opłaty za kształcenie nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola, a za kształcenie dyrektora – wójt gminy.
Dyrektor szkoły lub przedszkola jako pracodawca nauczyciela, jest zobowiązany do
zawarcia umowy z nauczycielem o dofinansowaniu kształcenia, zawierającej klauzulę
o przepracowaniu co najmniej 3 lat po zakończeniu nauki (za wyjątkiem przypadków
losowych), w szkole lub przedszkolu. Dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w przypadku uzyskania złej oceny pracy, z jednoczesnym żądaniem zwrotu kosztów dofinansowania opłat za kształcenie. Umowy z dyrektorami zawiera wójt
gminy.
Wzór wniosku o dofinansowanie opłaty za kształcenie nauczyciela stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§4.

W sprawozdaniu ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które dyrektor szkoły lub przedszkola składa organowi prowadzącemu w terminie do 31 marca danego roku za poprzedni rok budżetowy, należy uwzględnić
wpływ dofinansowania doskonalenia zawodowego na jakość kształcenia i wychowania w placówce.
§5.
Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej
uchwały.
§6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.
§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Leszno Nr ……. /2013
z dn………. 2013r.

Plan dofinansowania na 2013 rok form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
Lp.
1.

2.

3.

5.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 3900,00 – w tym:
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
2400,00
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie
1500,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie
Publiczne Przedszkole w Zaborowie
 organizację wszelkich form doskonalenia zawodowego,
43405,00 – w tym:
 dofinansowanie w części lub w całości opłat za kursy
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, warsztaty, szkolenia, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 szkolenia rad pedagogicznych:
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
21505,00
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie
11500,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie
6200,00
Publiczne Przedszkole w Zaborowie
4200,00
dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i
1545,00 – w tym:
wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje:
Zespół Szkół Publicznych w Lesznie
1100,00
Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie
142,00
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie
208,00
Publiczne Przedszkole w Zaborowie
95,00
Ogółem: 48850,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Leszno Nr ………../2013
z dn. ………….. 2013r.
WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE
POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dane osobowe:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..
Miejsce pracy …………………………………………………………………………..……….
Stanowisko ……………………………………………………………………………………..
Wykształcenie ……………………………………………….…………………………………..
Staż pracy pedagogicznej ……………………………………………………………………….
Informacje o aktualnym doskonaleniu zawodowym:
Nazwa i wydział szkoły wyższej lub zakładu doskonalenia nauczycieli oraz adres placówki
(kod, miejscowość, ulica, nr lokalu) ………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………..……......
……………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………….

Kierunek studiów lub kursu kwalifikacyjnego ……………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………….

Termin rozpoczęcia …………………………… czas trwania ………………………………….
Ukończony semestr (w wypadku studiów) …………………………………………………..…..
Wysokość opłaty za semestr/ za kurs, ……………………………………………………………
Ostatnio otrzymane dofinansowanie do kształcenia (data, kwota) …………………………..…
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb przyznania dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli.

……………………………….
(podpis nauczyciela)
Załączniki: ………………..
………………..

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Leszno
W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2013.
Finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli należy do organu prowadzącego
szkoły i placówki. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W uchwale budżetowej Gminy Leszno na 2013 rok środki na powyższe cele zostały wyodrębnione w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dla nauczycieli
szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz w rozdziale 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dla nauczycieli świetlic szkolnych.
Na podstawie Planów Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkola wyodrębnione środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie w części
lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, opłat za kursy kwalifikacyjne
i doskonalące oraz kosztów delegacji z tym związanych, a także za inne formy doskonalenia
zawodowego nauczycielom skierowanym przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
Zadaniem organu prowadzącego jest podział środków na doskonalenie zawodowe oraz
określenie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie na dany rok budżetowy, a
także określenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

