
Uchwała Nr X/97/11

Rady Miejskiej w Żelechowie

z dnia 9 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

        Na podstawie art. 70a ust.1 i 2a w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust.2 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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)  po 
zasięgnięciu  opinii  związków  zawodowych,  Rada  Miejska  w  Żelechowie  uchwala  co 
następuje:

§ 1

         Wyodrębnione w budżecie  Gminy Żelechów na 2011 rok  środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 49 500 zł przeznacza się na:

1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli  - 6 240 zł,

2. dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-6 
i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 
roku 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)  -  43 260 zł.

§ 2

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok z 
podziałem na poszczególne jednostki oświatowe według poniższej tabeli.

Lp Nazwa jednostki oświatowej

Kwota na organizację 
doradztwa 

metodycznego dla 
nauczycieli

Kwota na dofinansowanie 
form doskonalenia 

zawodowego, o których 
mowa w §1 pkt 2 uchwały

1. Publiczne  Przedszkole  w  Żelechowie 
ul. Ogrodowa 1

480 4 520

2. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 528 3 972



3. Zespół Szkół w Starym Goniwilku 720 5 980

4. Zespół Szkół w Starym Kębłowie 768 6 532

5. Zespół Szkół w Stefanowie 864 7 136

6. Zespół Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3          2 880              15 120

Razem          6 240 43 260

§ 3.

1. Maksymalną roczną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 
wyższe  i  zakłady kształcenia  nauczycieli  ustala  się  w roku 2011 w wysokości  do  70  % 
ponoszonych przez nauczycieli kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż  1 000 zł za jeden 
semestr.

2. Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z potrzebami przedszkola i szkoły, określonymi 
w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

(-)
Jadwiga Kulikowska

 
              


