
UCHWAŁA Nr V/24/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 09 lutego 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 (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70 a ust. 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U. 
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  2011  maksymalną  kwotę  dofinansowania  opłat  za  kształcenie 
pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 2.100,00 
zł (słownie złotych: dwa tysiące sto) na osobę.

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

1) studia licencjacie – filologia angielska,
2) studia magisterskie uzupełniające – filologia angielska, edukacja wczesnoszkolna 

z nauczaniem zintegrowanym lub inne kierunki według potrzeb, 
3) studia  podyplomowe –  oligofrenopedagogika,  edukacja  dla  bezpieczeństwa

i obronna, pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna lub inne kierunki według potrzeb, 
4) kurs  –  „Niepowodzenia  szkolne”,  „Metodyka  pracy  z  uczniem  z  dysfunkcjami 

rozwojowymi”  „Prowadzenie  zajęć  wg  nowej  podstawy  programowej  oraz 
prowadzenie  dokumentacji  w  klasach  I-III”,  „Wywoływanie  pozytywnych  zachowań 
wśród  uczniów”,  „Jak  sobie  radzić  z  prowokacyjnymi  zachowaniami  uczniów”, 
„Wychowanie  do  życia  w  rodzinie”,  „Komunikacja  interpersonalna  jako  podstawa 
efektywnej współpracy między szkołą a rodzicami”, „Metody aktywizujące w pracy  
z dziećmi na lekcji” lub inne według potrzeb. 

5) szkolenie  –  „Motywowanie  uczniów  do  nauki”,  „Jak  efektywnie  współpracować  
z  rodzicami”,  związane z  bieżącymi  problemami  dydaktycznymi  i  wychowawczymi 
oraz wprowadzeniem zmian systemowych,  „Metody pracy z dziećmi sprawiającymi 
szczególne  problemy  wychowawcze”,  z  zakresu  zarządzania  oświatą,  z  zakresu 
zmian w prawie oświatowym, „Ewaluacja wewnętrzna” lub inne według potrzeb.



6) inne  formy  –  szkoleniowe  posiedzenia  rady  w  ramach  Wewnątrzszkolnego 
Doskonalenia  Nauczycieli,  szkolenia  formacyjne  oraz  konferencje  szkoleniowe  dla 
katechetów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący             
 Rady Gminy

         /-/ Krzysztof Jan Rakowski


