UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec, ustalenia maksymalnych kwot
dofinansowania opłat w 2019 roku pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019 r., poz. 506), art. 70a ust. 1 i 3 oraz 91d, pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.
Dz.U. z 2018 poz. 967 ze zm.) w związku z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 136) Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala co następuje:
§ 1. Ustala
się
plan
dofinansowania
form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
o których mowa w art.70 a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 2. 1. Ze środków, o których mowa w § 1, w całości dofinansowuje się:
1) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;
2) opłaty za seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, 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, skierowanych przez dyrektora szkoły lub
przedszkola.
2. Sposób podziałów środków określonych w ust.1 został zaopiniowany przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
§ 3. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub zakład
kształcenia nauczycieli wynosi do 80% kosztów opłaty semestralnej na podstawie przedłożenia zaświadczenia
o pobieraniu nauki oraz zaświadczenia o wysokości kosztów pobieranych przez uczelnię z tytułu kształcenia,
ale nie więcej niż 1500 zł.
2. Szczegóły dotyczące dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli określa się w formie umowy zawartej przez dyrektora placówki
z nauczycielem, w przypadku dyrektora z wójtem gminy.
3. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.
4. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko
jeden z nich.
§ 4. 1 Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 obejmują w pierwszej kolejności studia podyplomowe
i kursy kwalifikacyjne w zakresie i specjalności wynikających z planów doskonalenia zawodowego oraz
z planu pracy szkół i przedszkola:
1) Wiedza o społeczeństwie,
2) Biologia,
3) Chemia,
4) Geografia,
5) Fizyka,
6) Socjoterapia,
7) Język angielski w edukacji przedszkolnej,
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8) Organizacja i zarządzanie oświatą,
9) Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu,
10) Szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej,
11) Programowanie na I i II etapie edukacyjnym,
12) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
13) Inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostek.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust.1 zwiększają
plan finansowy Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Tadeusz Czepiel
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Projekt uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Czarny Dunajec wyodrębnia w budżecie 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Określa podział
środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz cele, na które mogą zostać
przeznaczone. Podział środków dokonuje się w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Przewodniczący

Tadeusz Czepiel
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