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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WOJCIESZKÓW 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  art. 70 a ust.1 w zw. z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Zawodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653),  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszków, uwzględniając 
wnioski tych szkół. 

2. Wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w ust. 1 uwzględniają plan doskonalenia zawodowego 
nauczycieli tych szkół. 

3. Plan, o którym mowa w ust. 1, określa Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się w 2020 roku następujące specjalności kształcenia, na które przyznawane jest 
dofinansowanie:  

1) pedagogika specjalna oraz wspieranie kształcenia specjalnego (logopeda, psycholog, pedagog,  
tyflopedagogika, surdopedagogika), 

2) wdrażanie innowacyjnych metod i form dydaktycznych, 

3) integracja sensoryczna, 

4) podniesienie efektywności kształcenia i wychowania, 

5) doskonalenie kompetencji w zakresie zmian legislacyjnych, w szczególności związanych z wdrażaniem 
reformy oświatowej, 

6) inne wynikające z potrzeb szkoły. 

2. Formy kształcenia: 

1) studia podyplomowe, 

2) kursy kwalifikacyjne, 

3) wykłady, warsztaty, seminaria 

4) szkolenia, konferencje, warsztaty 

5) studia magisterskie uzupełniając dla absolwentów kolegiów językowych, licencjatów, 

6) studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność. 

§ 3. 1. Ustala się  maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  w wysokości do  70 % opłaty poniesionej przez nauczyciela, 
lecz nie więcej niż 1000,00 zł  za semestr. 

Id: F27010A8-72AC-495E-9422-F207924149CB. Projekt Strona 1



2. Ustala się  maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości  do 50 % opłaty poniesionej przez nauczyciela, 
lecz nie więcej niż 800,00 zł  za semestr. 

3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat na doskonalenie nauczycieli skierowanych przez 
dyrektora szkoły: udział  w seminariach, konferencjach, warsztatach szkolnych, szkolenia rad pedagogicznych, 
kursach doskonalących w wysokości  do 100%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Wojcieszków 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kaliński 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wojcieszków 

z dnia 11 marca 2020 r. 

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok 

§ 1. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla którym organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszków, uwzględniając wnioski dyrektorów 
tych szkół. 

§ 2. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na rok 2020 wynosi 30 262,47 zł. 

§ 3. Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 
1 przedstawia tabela poniżej: 

L.p. Placówka oświatowa Środki finansowe 

1. Szkoła Podstawowa w Hermanowie 1 595,80 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Siedliskach 1 746,52 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie 2 381,54 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Woli Bystrzyckiej 2 4434,43 zł 

5. Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej 3 812,38 zł 

6. Zespół Szkół w Wojcieszkowie – Przedszkole 
- Szkoła Podstawowa  

2 024,38 zł 
16 258,41 zł 

  
   Razem:           

 
30 262,47 zł 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kaliński 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70 a usta. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z dnia
2019 r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z kolei stosownie do treści § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz tryb i warunki kierowania na szkolenia
branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszków, jak również ustala corocznie maksymalną kwotę
dofinansowania opłat, specjalności oraz form kształcenia nauczycieli przez uczelnie, na które
dofinansowanie jest przyznawane. Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Wojcieszków mają zaspokoić
potrzeby kadrowe szkół oraz potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kaliński 

Id: F27010A8-72AC-495E-9422-F207924149CB. Projekt Strona 1




