
UCHWAŁA Nr  60/ 2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 28 marca 2019 

w sprawie ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych               
przez Gminę i Miasto Jastrowie". 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art.70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy                  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.967, poz.2245),                           
§ 7 i §8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 136),                      
po zasięgnięciu opinii  zawodowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli -  

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§1. W budżecie Gminy i Miasta Jastrowie 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 przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych                         
przez Gminę i Miasto Jastrowie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

            §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  

            §4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              



                                                                                                                                       Załącznik  
                          do uchwała nr  60 / 2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2019r.  
                         w sprawie ustalenia „Planu przyznawania  środków na dofinansowanie     
                         doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach                                           
                        i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie". 

 
Plan przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie 
 
 
 

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

1) opłaty za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, warsztaty metodyczne, kury 
doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;       

2) szkolenia prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie                 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola; 

3) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach   
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1 i 2. 
 
§2. 1. Ze środków, o których mowa w § 1, w wysokości do 1500,00 zł za jeden semestr, 

dofinansowuje się opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie. 
             2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na następujące prowadzone 
przez uczelnie formy: 
1) studia pierwszego stopnia; 
2) studia drugiego stopnia; 
3) jednolite studia magisterskie; 
4) studia podyplomowe; 
5) kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola. 
             3. Do specjalności prowadzonych przez uczelnie, na które przyznawane jest dofinansowanie,       
o którym mowa w ust. 1, zalicza się: 
1) język polski, język angielski, język niemiecki, historia; 
2) informatyka, matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia, plastyka, technika,   
    muzyka; 
3) wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, etyka, teologia, wychowanie do życia w rodzinie, 
    bibliotekarstwo, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość, edukacja dla 
    bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w internecie, zajęcia artystyczne; 
4) oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, socjoterapia, terapia pedagogiczna,     
    psychologia, pedagogika, w tym pedagogika specjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,     
    praca z dzieckiem niepełnosprawnym (w tym z autystycznym i z zespołem Aspergera), praca z  
    dzieckiem zdolnym, edukacja włączająca; 
5) stosowanie prawa oświatowego, w tym zarządzanie oświatą, przygotowanie pedagogiczne, 
    podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami; 
6) edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 60 /2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 2019r. w sprawie 
ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie". 

 
 

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.                    
z 2018r. poz.967 ze zm.) - 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. 

W świetle §7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z  2019r. 
poz.136) -organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w §2 ust. 1, biorąc pod uwagę: 

1) wnioski dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w §5; 
2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie                   

i egzaminu maturalnego; 
3) potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek                                      

w województwie, o których mowa w § 6; 
4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe. 
Jednocześnie  organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, 

ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w §2 ust.3 pkt 1, 
tj. opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, oraz specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest 
przyznawane.  

Projekt uchwały został zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe. 
 

Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanym kształcie znajduje pełne 
uzasadnienie. 
  
 

 


