
UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grodków, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
przyznane jest dofinansowanie w roku 2019

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 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 Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się „Plan dofinansowania na rok 2019 form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodków, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
przyznawane jest dofinansowanie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w ust. 1 zwiększają 
plany finansowe placówek oświatowych.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach podstawowych, 
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Grodków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik do uchwały Nr VII/60/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Plan dofinansowania na rok 2019 form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodków, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na 
które przyznawane jest dofinansowanie

§ 1. Plan dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

1. Środki na wspieranie i dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się 
w budżecie Gminy Grodków w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które dzieli się w zależności od ilości nauczycieli zatrudnionych w danej 
placówce.

2. Wysokość środków na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 wyodrębniona 
została w budżecie gminy w rozdziale 80146 na kwotę 96 469,00 zł i w rozdziale 85446 na kwotę 6 540,00 zł.

3. Środki o których mowa w ust. 2, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w zależności od potrzeb opracowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, w szczególności 
z uwzględnieniem:

1) wymagań wobec szkół i placówek, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z poźn. zm.);

2) wyników egzaminu ósmoklasisty;

3) zadań związanych z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego;

4) zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie 
z potrzebami szkoły lub przedszkola;

5) rozwijania kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;

6) rozwijania kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów;

7) planowania i organizacji pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

8) rozwijania kompetencji cyfrowych i medialnych uczniów i nauczycieli;

9) kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów;

10) wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw uczniów;

11) bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci;

12) wspierania rozwoju doradztwa zawodowego;

13) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach;

14) realizacji programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii dla innych, kształtowanie postaw 
otwartości, akceptacji dla różnorodności w społeczeństwie, kształtowanie języka wolnego od dyskryminacji 
i nienawiści;

15) efektywnego zarządzania szkołą lub przedszkolem, w tym współpracy z organami społecznymi szkoły lub 
przedszkola, organizacjami pozarządowymi, uczelniami;

16) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego, przygotowania do zmian;

17) pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

4. Plan doskonalenia i przeznaczania środków na jego realizację może w ciągu roku ulec zmianie 
w przypadku pojawienia się ważnej dla rozwoju nauczycieli ofercie szkoleniowej.

§ 2. Maksymalna kwota dofinasowania opłat
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1. Ustala się na rok budżetowy 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie dla 
poszczególnych nauczycieli do 50% wysokości opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie za semestr dla 
jednego nauczyciela, nie więcej niż 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc zł).

2. W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną z form 
kształcenia, o których mowa w § 3 ust. 1.

3. Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola, 
natomiast dyrektorom – Burmistrz Grodkowa.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami kadrowymi placówki 
oświatowej możliwe jest wyższe dofinansowanie form, o których mowa § 3 ust. 1 za zgodą Burmistrza 
Grodkowa, w ramach posiadanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 3. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 przyznawane jest na następujące prowadzone przez 
uczelnie formy:

1) studia podyplomowe;

2) studia magisterskie uzupełniające;

3) studia licencjackie dające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Grodków ustala się, że do specjalności prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest 
dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zalicza się:

1) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie 
z potrzebami szkoły lub przedszkola;

2) uzyskanie kwalifikacji nauczycieli w szczególności z zakresu:

a) przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej,

b) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

c) wykonywania zadań doradcy zawodowego,

d) edukacji dla bezpieczeństwa,

e) wychowania do życia w rodzinie,

f) specjalności artystycznych: muzyki, plastyki, techniki,

g) pomocy psychologiczno–pedagogicznej, np. pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii, 
surdopedagogiki, itd.

h) organizacji i zarządzania w oświacie;

3) uzyskanie innych kwalifikacji wynikających z planu doskonalenia zawodowego nauczycieli lub planu 
pracy danej placówki oświatowej.
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