
 
Uchwała Nr  XXI / 261 / 2009 

Rady Gminy Pawłowice 
 

z dnia  24 lutego 2009 r.  
 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nau czycieli   szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gmin ę Pawłowice 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.       
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz  
§ 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego  
do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków  
(Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności 
Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
1. W roku 2009 ustala się, Ŝe maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach 
wyŜszych, zakładach kształcenia nauczycieli wynosi  800,00 za semestr. 
 
2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności: 

1)   język angielski,  
2)   język niemiecki,  
3)   bibliotekoznawstwo, 
4)   technologia informacyjna,  
5)    doradztwo zawodowe,  
6)    wychowanie przedszkolne, 
7)    informatyka,  
8)    przedmioty zawodowe, 
9)    oligofrenopedagogika,  
10) pedagogika,  
11) plastyka,   
12) teatrologia, 
13) technika,  
14) terapia pedagogiczna,  
15) zarządzanie oświatą,  
16) psychologia,  
17) religia,   
18) przyroda,  
19) historia,  
20) edukacja wczesnoszkolna,   
21) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,  
22) przysposobienie obronne,  
23) gimnastyka korekcyjna,  
24) logopedia. 
 

3. Dofinansowanie przyznaje się na formy kształcenia takie jak: 
a) studia wyŜsze,  
b) studia podyplomowe, 
c) studia uzupełniające magisterskie,  
d) kolegia językowe,  
e) warsztaty metodyczne,  
f) szkolenia indywidualne,  
g) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,  
h) seminaria,  
i) konferencje szkoleniowe. 



 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 
 
 


