
 

UCHWAŁA Nr IV/15/15 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 stycznia 2015 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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) 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 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) na osobę. 
 

§ 2 

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia 

podyplomowe, kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty z następujących specjalności: 

1) studia podyplomowe – informatyka, pedagogika korekcyjna-kompensacyjna i logopedia 

szkolna lub inne kierunki według potrzeb,  

2) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty – dotyczące: zmian w prawie oświatowym, nadzoru 

pedagogicznego dyrektora szkoły, bezpieczeństwa w szkole, ochrony danych osobowych 

w szkole, pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, realizowania podstawy programowej, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontroli zarządczej, edukacji multimedialnej, innych 

nowoczesnych metod i form pracy z uczniami oraz nowych technik, ewaluacji w szkole, 

analizy sprawdzianów zewnętrznych, motywowania uczniów, trenerski kurs instruktorski- 

piłka nożna i piłka siatkowa, pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, 

rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych lub inne według potrzeb. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

/-/ Krzysztof Jan Rakowski 


