
UCHWAŁA Nr XXIX/N/132/09
Rady Gminy Somianka

z dnia 26 luty 2009 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form 
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 7 
rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  29  marca  2002  r.  w  sprawie 
sposobu  podziału  środków  na  wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  pomiędzy 
budżety  poszczególnych  wojewodów,  form  doskonalenia  zawodowego  dofinansowanych  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. Nr 46, poz. 430) – w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych 
przez Gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się na rok 2009 maksymalną kwotę dofinansowania  opłat za kształcenie pobieraną 
przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  do  wysokości  
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł) na osobę.

§ 2
Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia 
licencjacie, magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe, kursy i szkolenia z następujących 
specjalności:        

1) studia licencjackie – filologia angielska, język rosyjski,
2) studia  magisterskie  uzupełniające  –  edukacja  elementarna  (przedszkolna  

i wczesnoszkolna), filologia angielska, matematyka, 
3) studia  podyplomowe –  historia,  logopedia,  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza, 

oligofrenopedagogika, trenerskie, metody aktywizacji na lekcjach języka polskiego,
4) kursy – „Komputerowy”, „Zarządzanie oświatą”, „Zabawy ruchowe przy muzyce”, „Tworzenie 

szkolnej  witryny  internetowej”,  „Obsługa  Internetu”,  „Kurs  pierwszej  pomocy 
przedmedycznej”,  „Kurs  kierowników  wycieczek  szkolnych”,  „Wychowanie  do  życia  w 
rodzinie”,  „Przygotowanie  ucznia  do  egzaminów  zewnętrznych”,  
w zakresie zmian w prawie oświatowym i inne w miarę potrzeb,

5) szkolenia  –  okresowe  w  zakresie  BHP,  „Program  przeciwdziałania  agresji  
i  przemocy  w  szkole”,  szkoleniowe  posiedzenia  rady  w  ramach  Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia  Nauczycieli,  związane  z  wdrożeniem  nowej  podstawy  programowej  
oraz  z  wprowadzeniem  zmian  systemowych  w  oświacie,  „Rozwiązywanie  problemów  i 
konfliktów szkolnych” i inne w miarę potrzeb.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak


