
UCHWAŁA Nr XXVI/123/08
Rady Gminy Somianka

z dnia 26 listopada 2008 r.
 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVI/83/08  z  dnia  27  marca  2008  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 
§ 2 Uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy Somianka w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznane jest 
dofinansowanie – otrzymuje brzmienie: 
„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  –  edukacja  wczesnoszkolna,  matematyka, 

filologia angielska,
3) studia  podyplomowe –  bibliotekarstwo,  pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza, 

język rosyjski, historia, logopedia,
4) konferencja –  „Motywowanie uczniów do nauki”,
5) kurs – „Język angielski na różnych poziomach”, „Propozycje ćwiczeń gimnastyczno - 

tanecznych,  aerobik  na  lekcji  wychowania  fizycznego”,  „Obsługa  Internetu”, 
„Technologia  informacyjna  w  kształceniu  zintegrowanym”,  „Praca  
z  uczniem  niepełnosprawnym”,  „Kurs  doskonalący  dla  nauczyciela  stażysty”, 
„Akademia Młodego Dyrektora”, „Kurs kierowników wycieczek i imprez szkolnych”,

6) szkolenie  –  „Dobra  komunikacja  w  gimnazjum”,  okresowe  w  zakresie  BHP, 
„Współpraca  z  rodzicami”,  Wewnątrzszkolne  Doskonalenie  Nauczycieli, 
„Rozwiązywanie problemów i konfliktów szkolnych”, z zakresu zarządzania oświatą, 
z zakresu pozyskiwania funduszy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
   Rady Gminy

                                                                                                                   /-/ Tadeusz Jacek Tolak


