
UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla 
których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) i art. 70 a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  18 stycznia 
2019 r. w sprawie  dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Dobrzeń Wielki w 2019 roku wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustala się:

1. maksymalną roczną kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie 
przez uczelnie, w wysokości 2 000,00 zł, jednak nie wyższej niż 80% kosztów kształcenia.

2. przerwanie przez nauczyciela toku formy doskonalenia, na którą otrzymał dofinansowanie, zobowiązuje 
go do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

3. zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli określonymi przez dyrektorów 
szkół i placówek na podstawie nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników sprawdzianów 
i egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych, 
planuje się w 2019r. dofinansowanie następujących  form kształcenia nadających kwalifikacje w zakresie: 
Informatyka, Matematyka, Geografia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Edukacja dla 
bezpieczeństwa, Wiedza o Kulturze, Technika, Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika, Praca z uczniem 
z Zespołem Aspergera i Autyzmem, Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne.

4. dofinansowanie drobnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli jak: kursy, warsztaty 
przedmiotowe, metodyczne, seminaria, konferencje – 100% kosztów w miarę posiadanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół

i przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na rok budżetowy
2019 

Zgodnie z nowelizacją zapisu art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019r. w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Nowelizacja przepisów art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela polega na zmianie sposobu finansowania
doradztwa metodycznego.

Do końca 2018r. jednostki samorządu terytorialnego, które podpisały umowę z placówką doskonalenia
nauczycieli przekazywały 30% z planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli - na doradztwo metodyczne nauczycieli.

Dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania doradztwa
metodycznego przekazano wojewodom. Począwszy od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego
będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli
zatrudnionych w województwie. Ze środków tych wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu
terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych,
dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy
metodycznego.

Od 1 stycznia 2019r. sposób podziału wyodrębnionych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
(Dz.U. z 2019 r poz.136)

W rozporządzeniu określono, jakie formy doskonalenia nauczycieli mogą być dofinansowywane ze środków
wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, a także określono rodzaje kosztów, które mogą być w części lub w całości pokrywane z tych
środków .

W rozporządzeniu pozostawiono natomiast obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia
wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu osiąganych wyników sprawdzianów i egzaminów, stopnia
realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych w przepisach oświatowych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem organ prowadzący szkoły, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów
szkół ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który
uwzględnia plany szkolne w tym zakresie oraz corocznie ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół
maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez
uczelnie na które dofinansowanie jest udzielane.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został uzgodnionyz dyrektorami szkół
i przedszkoli oraz został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje związkowe działające na terenie gminy tj.
Zarządem Oddziału ZNP w Dobrzeniu Wielkim oraz Komisję zakładową NSZZ Solidarność.
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