
UCHWAŁA NR OS.XIV.0007.138.2020 
RADY GMINY DĘBE WIELKIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolu na terenie Gminy Dębe Wielkie, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Dębe Wielkie w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

§ 2. Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem 
w 2020 r.:  

1) Specjalności: 

a) w zakresie szkolnictwa specjalnego, w tym terapia pedagogiczna, logopedia, neurologopedia, integracja 
sensoryczna, terapia ruchowa, psychologia, 

b) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz inne kierunki nadające uprawnienia do pracy 
z uczniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

c) w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka polskiego jako obcego, chemii, plastyki oraz 
nauczania języka angielskiego i niemieckiego w szczególności w edukacji wczesnoszkolnej, 

d) nadanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, kierunku lub zajęć specjalistycznych na kierunku 
zgodnym z potrzebami szkoły lub przedszkola, rozwój doradztwa zawodowego w szkołach oraz 
kształcenia zawodowego, 

e) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów 
korzystających z zasobów dostępnych w sieci i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych, 

f) wdrażanie nowych podstaw programowych, wdrażanie oceniania kształtującego, pracy z uczniem 
zdolnym, udzielania pomocy przedmedycznej  oraz bieżących zmian w prawie oświatowym i ewaluacji 
wewnętrznej szkoły. 

2) Formy: 

a) studia wyższe, studia podyplomowe, 

b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

c) seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i kadry kierowniczej, wykłady, warsztaty 
metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych oraz inne formy doskonalenia zawodowego. 

§ 3. Ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

1) 10% środków wyodrębnionych w budżecie gminy na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
przeznacza się na opłaty za udział w konferencjach i konsultacjach metodycznych dla nauczycieli,  

2) 40% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli,  

3) 50% środków przeznacza się na opłaty za pozostałe formy doskonalenia zawodowego tj. udział 
w warsztatach, szkoleniach rad pedagogicznych, seminariach i konferencjach szkoleniowych dla 
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nauczycieli, w tym dla kadry kierowniczej oraz na dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne 
i doskonalące, a także inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez 
dyrektorów szkół, w tym koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

§ 4. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie w formie studiów wyższych i studiów 
podyplomowych, w wysokości do 1900 zł za semestr dla jednego nauczyciela. 

§ 5. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i kursy 
doskonalące  w wysokości do 1100 zł. 

§ 6. 1. W celu otrzymania dofinansowania: 

1) nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły lub przedszkola, 

2) dyrektor szkoły lub przedszkola składa wniosek do Wójta Gminy Dębe Wielkie. 

2. Nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie tylko w podstawowym miejscu pracy. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel doskonali się na studiach wyższych lub na studiach podyplomowych na 
więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

4. Nauczyciel nie może ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru. 

§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje dyrektor 
szkoły lub przedszkola, biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby szkoły lub przedszkola. 

2. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora szkoły lub przedszkola wymagana 
jest zgoda Wójta Gminy Dębe Wielkie. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dębe Wielkie 

 
 

Mirosław Sylwester Siwik 

Id: 61010DC5-8566-4993-A06C-DDE0D69F4F9A. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz
trybu i warunków kierowania nauczyciela na szkolenie branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653), organ
prowadzący w formie uchwały na każdy rok budżetowy opracowuje plan finansowy doskonalenia
nauczycieli, oraz ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie.

W związku z powyższym podjęcie tej uchwały należy uznać za zasadne.

Niniejszy projekt uchwały, został opracowany na podstawie przedłożonych wniosków dyrektorów szkół
i przedszkola oraz zaopiniowany przez związki zawodowe, zrzeszające nauczycieli.

Skutki finansowe tej uchwały zabezpieczone są w budżecie Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok.
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