UCHWAŁA NR XVI/112/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.
Na podstawie art. 70a ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
oraz 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, z późn. zm.), oraz §5 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 nauczycieli na szkolenia branżowe
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Dobiegniew na 2020 rok środki, na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gminy
Dobiegniew. Środki przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) Studia magisterskie uzupełniające, magisterskie, licencjackie;
2) Studia podyplomowe;
3) Kursy kwalifikacyjne;
4) Szkolenia rad pedagogicznych;
5) Kursy doskonalące warsztaty, konferencje, szkolenia;
6) Kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikające z rozporządzenia
dotyczącego nadzoru pedagogicznego.
§ 2. Ustala 1. Ze środków, o których mowa w § 1, dofinansowane będą następujące formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkoły i przedszkola:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach,
studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;
3) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
4) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
§ 3. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej
na 2020 rok planuje się na następujące specjalności kształcenia:
1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
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2) rozwoju kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych, sportowych, technicznych
i artystycznych uczniów;
3) wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
4) związane z profilaktyką uzależnień;
5) związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych oraz pracą z uczniem o specjalnych
potrzebach;
6) związane z prawem oświatowym;
7) związane z podniesieniem jakości
wychowawczych i opiekuńczych.

pracy

szkoły

w zakresie

działań

dydaktycznych,

8) bibliotekoznawstwo, doradztwo zawodowe, zarządzanie;
9) udzielanie uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz otaczanie
opieką wychowawczą;
10) inne, uzasadnione specjalności wynikające z potrzeb przedszkola i szkoły określone na
podstawie
§ 3. ust. 1 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 nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653)
§ 4. 1. Określa się na 2020 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobierane przez uczelnie w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki.
2) W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega
tylko jeden z nich.
3) Nauczyciel starający się o dofinansowanie składa wniosek do dyrektora przedszkola lub szkoły.
4) Dofinansowanie jest wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola
lub szkoły a nauczycielem.
5) Nauczyciele, którzy – na podstawie zgody dyrektora przedszkola lub szkoły – podjęli studia przed
wejściem w życie niniejszej uchwały nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie
z zawartymi umowami w ramach posiadanych środków.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobiegniew
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały wynika z art. 70a oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz w związku z § 5 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 nauczycieli na szkolenia branżowe. Formy kształcenia ustalono na podstawie złożonych
wniosków przez dyrektorów szkoły i przedszkola, dla których Gmina Dobiegniew jest organem
prowadzącym. Ponadto projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania
związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz uzgodniony z dyrektorami szkoły i
przedszkola.
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