


UCHWAŁA NR 210.XXXIV.2022
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn. zm.) art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 2 § 5 i § 6 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinasowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe oraz trybu i warunków kierowania ( Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oraz
po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) uchwala, co następuje:
§ 1 Ustala się formy i specjalności kształcenia, na które w roku 2022 dofinasowanie jest
przyznawane:
1) formy kształcenia nauczycieli:
a) studia podyplomowe na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły i przedszkola,
b) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia,
c) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, których na podstawie
skierowania udzielonego przez wójta/dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia
zawodowego,
d) materiały szkoleniowe i informacyjne.
§ 2 Zaplanowano środki w budżecie Gminy Płoniawy–Bramura na rok 2022 na dofinansowanie
doskonalenia nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenie
osobowe nauczycieli.
§ 3 Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmiot, o którym
mowa w art. 70a, ust. 3a pkt. 1 i 2 w wysokości nie większej niż 900,00 zł (słownie: dziewięćset
złotych 00/100) za semestr w roku 2022.
§ 4 Ustala się następujące specjalności kształcenia objęte dofinasowaniem:
1) Fizyka,
2) Muzyka,
3) Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
4) Biologia.
§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






Załącznik
do Uchwały Nr 210.XXXIV.2022
Rady Gminy Płoniawy- Bramura
z dnia 17 lutego 2022 r.

Plan dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Płoniawy- Bramura na rok 2022
Lp.

Formy i specjalności doskonalenia

1.

Opłaty pobierane przez uczelnie za studia
podyplomowe i placówki doskonalenia
nauczycieli skierowanych przez dyrektora
zgodnie z potrzebami placówki

2.

Opłaty za udział w seminariach,
konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach metodycznych
Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i
wyżywienia nauczycieli, którzy na
podstawie skierowania udzielonego przez
dyrektora placówki uczestniczą w różnych
formach doskonalenia zawodowego
Opłaty związane z drukiem i dystrybucja
materiałów szkoleniowych i
informacyjnych dla nauczycieli

3.

4.

Razem



Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Bohaterów Września
w Węgrzynowie

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Marii SkłodowskiejCurie w Krasińcu

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Św.
Stanisława Kostki w
Chodkowie Wielkim

3 000,00

5 000,00

3 000,00

6 000,00

17 000,00

4 666,00

5 560,00

3 646,00

6 709,00

20 581,00

7 666,00

10 560,00

6 646,00

12 709,00

37 581,00

Publiczna Szkoła
Podstawowa im.
Arkadiusza Gołasia
w PłoniawachBramurze

Razem

