
UCHWAŁA Nr XLIII/224/10
Rady Gminy Somianka
z dnia 3 marca 2010 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 2010 maksymalną kwotę dofinansowania  opłat za kształcenie 
pobieraną  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  do  wysokości  
2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto 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, 
2) studia  magisterskie  uzupełniające  –  edukacja  elementarna  (przedszkolna  

i  wczesnoszkolna),  edukacja  wczesnoszkolna  z  nauczaniem  zintegrowanym, 
pedagogika wczesnoszkolna, filologia angielska, matematyka, 

3) studia  podyplomowe –  logopedia,  bibliotekoznawstwo,  bibliotekarstwo  
z  informacją  naukową,  edukacyjną  czytelniczą  i  medialną,  edukacja  
dla bezpieczeństwa, trenerskie, 

4) kursy  – „Tworzenie i wdrażanie nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych”, 
„Koszykówka,  piłka  ręczna  lub  siatkówka”,  „Zabawy  ruchowe  przy  muzyce”, 
„Wyrównanie  szans edukacyjnych dzieci,  młodzieży i  dorosłych  poprzez udział  
w programach UE”, „Terapia pedagogiczna-usprawnienie deficytów rozwojowych”, 
„Wychowanie  do  życia  w  rodzinie”,  „Nowoczesne  technologie  w  nauczaniu”, 
„Metody  pracy  z  dziećmi  sprawiającymi  szczególne  problemy  wychowawcze”, 
„opiekunów kolonii”,  „  Techniki  plastyczne w kształceniu zintegrowanym”,  „Ruch, 
muzyka,  taniec”,  „Rozwiązywanie problemów i  konfliktów szkolnych”,  w zakresie 
zmian w prawie oświatowym i inne w miarę potrzeb,

5) szkolenia  –  Motywowanie  uczniów do  nauki”,  „Jak  efektywnie  współpracować  
z  rodzicami”,  szkoleniowe  posiedzenia  rady  w  ramach  Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia  Nauczycieli,  związane  z  wdrożeniem  systemu  nadzoru 
pedagogicznego 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


