
UCHWAŁA NR XXIX/230/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia na rok 2017 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. 70 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 191 ze zm.1)) 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), po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2017 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie:

1) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 30 000,00 zł.,

2) dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  – 
52 600,00 zł,

3) dofinansowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizacja 
warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym 
podróży służbowych krajowych – 82 000,00 zł.

§ 2. Ustala się na rok budżetowy 2017 kwotę 1500 zł maksymalnego dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez gminę 
Strzelce Opolskie

§ 3. Środki, o których mowa w § 1, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, 
z uwzględnieniem następujących priorytetów:

1) wzmocnienie współpracy nauczycieli w szkołach, zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół,

2) rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,

3) praca z dzieckiem sześcioletnim i następnie z tym uczniem na kolejnych etapach edukacyjnych,

4) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się szkolnictwem 
zawodowym,

5) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 
oświatowych,

6) edukacja obywatelska i samorządowa,

7) edukacja kulturalna,

8) realizacja programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii do innych, przeciwdziałanie 
dyskryminacji oraz mowie nienawiści,

9) przygotowanie do pracy z uczniami cudzoziemskimi,

10) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierównościom w edukacji,

11) edukacja prozdrowotna, w szczególności na rzecz aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania,

12) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych,

1) Dalsze zmiany opublikowano w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418.
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13) przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej, programów 
współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE oraz realizacji edukacji europejskiej,

14) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły, 
organizacjami pozarządowymi, uczelniami,

15) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowanie do zmian w prawie oświatowym.

§ 4. Dofinansowaniem obejmuje się studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu 
i w specjalnościach związanych z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:

a) wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wczesnego wspomagania małego dziecka,

b) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

c) pedagogiki specjalnej lub terapii pedagogicznej,

d) przedmiotów zawodowych oraz prowadzenia przedmiotów/modułów w zakresie zawodów/kwalifikacji na 
potrzeby rynku pracy,

e) wykonywania zadań doradcy zawodowego,

f) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,

g) gimnastyki korekcyjnej,

h) muzyki lub plastyki,

i) fizyki, astronomii, chemii lub biologii,

j) zarządzania szkołą,

k) wiedzy o społeczeństwie,

l) wychowania do życia w rodzinie,

m) udzielania lub organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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