
 
 

 

UCHWAŁA NR V/33/19 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte 

dofinansowaniem w 2019 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 967),  

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, 

Rada Gminy Gozdowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W budżecie Gminy Gozdowo na rok 2019 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych  

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. 

Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2019 roku, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXXII/235/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Dariusz Śmigielski  

 

 



Załącznik do Uchwały Nr V/33/19 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok 

 

1. Przyjmuje się plan w wysokości 26 376,00 na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2019 rok : 

1) do kwoty: 15 000,00 zł. na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, 

zakłady kształcenia nauczycieli – studia magisterskie uzupełniające, podyplomowe, studia 

licencjackie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 

2) do kwoty: 11 376,00 zł. na organizację form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń rad 

pedagogicznych, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opłat za inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, w tym koszty 

przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, przejazdów, zakwaterowania  

i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, wg potrzeb 

zaplanowanych na rok 2019. 

 

2. Plan dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, może w ciągu roku ulec zmianie w każdej z form 

(w ramach środków przeznaczonych w budżecie na 2019 rok), w związku z uwzględnianiem 

realizacji bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej. 

 

3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w wysokości: 800,00 zł. za jeden semestr nauki. 

 

4. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie: 

 

1) Specjalności: 

     a) kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu, wykorzystanie nowoczesnych form  

i technik informatycznych w edukacji,  

     b) doradztwo zawodowe, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, edukacja dla 

bezpieczeństwa, poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne. 

     c) socjoterapia i terapia pedagogiczna, opieka pedagogiczno-psychologiczna, przeciwdziałanie 

agresji i przemocy w szkole, profilaktyka uzależnień, praca z dzieckiem niepełnosprawnym  

i sprawiającym trudności, pierwsza pomoc, 

     d) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, 

stosowania prawa oświatowego, pozyskiwania środków zewnętrznych; 

 

2) Formy kształcenia: 

      a) studia magisterskie uzupełniające, magisterskie, licencjackie, 

      b) studia podyplomowe, 

      c) kursy kwalifikacyjne, 

      d) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ Dariusz Śmigielski  



 

 

 

Uzasadnienie 

 

 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(tj. z 2018 Dz. U. poz. 936) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego 

wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na podstawie 

znowelizowanych przepisów organ prowadzący – Gmina Gozdowo – zobowiązany jest również  

do opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach. Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Gozdowo zostały 

opracowane na podstawie wniosków dyrektorów szkół i przedszkola, wyników egzaminów, 

wyników ewaluacji zewnętrznej oraz zmian wprowadzanych w prawie oświatowym.  

Uchwała uzyskała opinię związków zawodowych. 

 

 

 

 


