
UCHWAŁA NR XIV/89/2020
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

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, ze zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 6 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 2019 r. 
poz. 1653) – Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Baranów, zwanych dalej "szkoła".

§ 2. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych i kursach 
kwalifikacyjnych;

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

2. W przypadku form doskonalenia zawodowego określonego w ust. 1 pkt 2 preferowane będą następujące 
specjalności:

1) pedagogika terapeutyczna, rehabilitacyjna, resocjalizacyjna, opiekuńczo – wychowawcza,

2) rewalidacja oraz terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz osób
z niepełnosprawnością intelektualną,

3) diagnoza terapii pedagogicznej, psychologicznej, zajęciowej, w tym arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii, 
psychoterapii, fizjoterapii, rewalidacji, integracji sensorycznej, psychologii,

4) edukacja zdrowotna i profilaktyka,

5) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

6) edukacja plastyczna i muzyczna.

§ 3. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się 
w następujący sposób:

1) 60% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,3 i 4;

2) 40% środków na opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków.

§ 4. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

§ 5. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego określone w §2 ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 6. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania kształcenia i doskonalenia nauczycieli w  2020 roku 
w formach, o których mowa w § 22222 ust. 1 pkt 1 w wysokości 200 zł rocznie dla jednego nauczyciela, 
z zastrzeżeniem ust. 3.
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2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania  opłaty za kształcenie pobieranej przez uczelnie i placówki 
doskonalenia nauczycieli w 2020 roku do wysokości 80 % kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 1000 złotych 
rocznie dla jednego nauczyciela kształcącego się w formach wymienionych w § 2 ust.1 pkt 2.

3. Koszty związane z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli – szkolenie rad pedagogicznych 
i zespołów samokształceniowych, w tym koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych, ustala się w wysokości 100 % kosztów szkolenia.

§ 7. Dofinansowanie, o którym mowa w § 6, zależy od wysokości środków wyodrębnionych w budżecie 
Gminy na ten cel.

§ 8. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 6 ust.1 i 2, składa do dyrektora 
szkoły uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty oraz potwierdzenie 
zaliczenia odpowiedniego semestru studiów, dyplom ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie 
ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia nauczycieli oraz 
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 9. 1. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje 
nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego.

2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje 
nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów .

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w budżetach gmin
wyodrębnia się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Przedkładany projekt uchwały reguluje sprawy gospodarowania tymi środkami, w tym preferowane kierunki
doskonalenia, podział środków na poszczególne formy doskonalenia, maksymalne kwoty dofinansowania.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy działający w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baranowie, tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego.
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