
Rada Miejska
w Dobrodzieniu                                                                                              

Uchwała Nr XXXII / 307  / 2014

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku 

w  sprawie  ustalenia  na  rok  2014  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty dofinansowania  opłat  pobieranych za  kształcenie  przez  szkoły 
wyższe  i  zakłady kształcenia  nauczycieli,  specjalności  i  form kształcenia  nauczycieli,  na  które 
dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2014r.  poz. 191 z późn zm.); art. 9  ustawy z dnia 
8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej   (Dz. U. z 
2013r. poz. 1645) oraz § 6 ust. 2 i § 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 
dofinansowywanych  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) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2014 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Ustala się na rok budżetowy 2014 kwotę 1900 zł maksymalnego dofinansowania opłaty za 
kształcenie nauczyciela szkoły prowadzonej przez Gminę Dobrodzień, pobieranej przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3. Ustala się na rok budżetowy 2014 następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli 
szkół, prowadzonych przez Gminę Dobrodzień, na które przyznawane jest dofinansowanie opłat za 
kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli: studia podyplomowe, studia 
wyższe zaoczne, uzupełniające studia magisterskie zaoczne w specjalnościach: pedagogika 
opiekuńczo – wychowawcza, bibliotekoznawstwo, intermedialność w dydaktyce języka 
angielskiego, informatyka, fitness i ćwiczenia siłowe, wychowanie fizyczne, trenerskie – piłka 
siatkowa, zintegrowane kształcenie przedmiotowo językowe, edukacja muzyczna, muzyka, 
logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, edukacja integracyjna, 
wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
kształcenie informatyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, edukacja 
wczesnoszkolna dla nauczycieli języka angielskiego, edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, 
edukacja elementarna (wczesnoszkolna), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem 
angielskim, technika, germanistyka,  język niemiecki i język mniejszości narodowej, nauczanie 
bilingwalne, socjoterapia, administracja publiczna i zarządzanie, zarządzanie dla kierowniczej 
kadry oświatowej.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             Damian Karpinski



                                                                                                  
                                                                                                                   Załącznik do Uchwały Nr XXXII / 307  / 2014

                Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 
                z dnia 17 marca 2014r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
NAUCZYCIELI SZKÓŁ W 2014 ROKU

Lp. Nazwa placówki Środki finansowe na doskonalenie (w zł)
Dział 801 Dział 854 RAZEM

1 Publiczne Gimnazjum   
w Dobrodzieniu 5 528 454 5 982

2 Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Dobrodzieniu 4 287 307 4 594

3 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Szemrowicach 1 973 467 2 440

4 Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Turzy 2 738 2 738

5 Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Pludrach 2 497 2 497

6 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w  Dobrodzieniu 2 173 2 173

7 Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i 
Przedszkoli w Dobrodzieniu - dopłaty do 
czesnego studiujących nauczycieli

7 790 682 8 472

8 Urząd Miejski w Dobrodzieniu – dotacja do 
wspólnego organizowania doradztwa 
metodycznego nauczycieli

15 963 818 16 781

OGÓŁEM: 42 949 2 728 45 677
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