UCHWAŁA NR XIII/104/2019
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wilczyce na 2020 rok.
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 z późn. zm), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i § 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 Wilczyce
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wyodrębnia się w budżecie Gminy Wilczyce
w planach finansowych poszczególnych szkół na 2020 rok i dokonuje ich podziału w następujący sposób:
1) 40% - na dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły
wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia podyplomowe i kursy
kwalifikacyjne;
2) 60% - na:
a) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów,
seminariów i konferencji dla nauczycieli,
b) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których mowa
wyżej, w miarę posiadanych środków.
2. W przypadku braku potrzeby planowania przez szkołę środków na cele określone w ust. 1 pkt 1, istnieje
możliwość przesunięcia środków z tej części dofinansowania na cele ujęte w ust. 1 pkt 2.
3. Decyzję o przesunięciu środków, o których mowa w ust. 2 podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu
z rada pedagogiczną.
§ 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy
doskonalące i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół, a szczególnie dające
kwalifikacje w zakresie:
1) edukacji i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
2) pogłębiania wiedzy merytorycznej i doskonalącej umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
3) zdobywania dodatkowych umiejętności pozwalających na przygotowanie projektów edukacyjnych.
§ 3. 1. Ustala się na 2020 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w wysokości do 70% tej opłaty za semestr nauki dla jednego nauczyciela,
nie więcej jednak niż 800,00 zł za jeden semestr.
2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły bądź wynikające
z zaleceń instytucji zewnętrznych, w tym w szczególności organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą
być finansowane w całości.
§ 4. 1. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na
względzie możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły, podejmuje na wniosek
nauczyciela dyrektor szkoły. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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2. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora, decyzję podejmuje Wójt Gminy
Wilczyce
§ 5. Tarci moc uchwała Nr XXII/124/2005 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie
ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wilczyce.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej
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Załącznik do uchwały Nr XIII/104/2019
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.
WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
…………………, dnia ..................................
1. Imię i nazwisko nauczyciela
…………………………………………………………………………………………………
2. Informacje o formie kształcenia:
1) nazwa, adres uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli:
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
2) kierunek:...................................................................................................................................
3) czas trwania kształcenia/ planowana data ukończenia:
......................................................................................................................................................
4) aktualny rok studiów/kursu .....................................................................................................,
semestr..........................................................................................................................................
5) rodzaj studiów: zawodowe, magisterskie, podyplomowe* lub rodzaj kursu kwalifikacyjnego
(nazwa)
......................................................................................................................................................
6) kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów/kursu
......................................................................................................................................................
7) całkowity koszt nauki ..................................................zł, koszt semestru.............................zł
8) wysokość otrzymanego dofinansowania za poprzedni rok akademicki. ..............................zł
3. Stanowisko pracy (stopień awansu zawodowego, nauczany przedmiot, wymiar zatrudnienia):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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6. Załączniki do wniosku:
1) aktualne zaświadczenie z uczelni/ ośrodka doskonalenia nauczycieli potwierdzające fakt studiowania
nauczyciela na określonym kierunku i semestrze,
2) aktualny dokument potwierdzający wysokość opłaty wniesionej przez nauczyciela.
7. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych źródeł dofinansowania.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że nie korzystam z innych źródeł dofinansowania wybranej formy
kształcenia.
….......................................................................
data podpis nauczyciela
8. Opinia dyrektora szkoły :
…………………………………………………………………………………………………...
….………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….......
9. Przyznaję dofinansowanie w kwocie: ………………………………………... zł
/słownie złotych: ……………………………………………………………………………………/
..........................…...………………………
data i podpis Dyrektora
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wilczyce na 2020 rok.
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215 z późn. 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. Natomiast zgodnie z §5 i §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) organ prowadzący do dnia 31 stycznia
danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania
opłat pobieranych przez podmioty prowadzące kształcenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
W związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę, ustalając w porozumieniu z dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach maksymalną kwotę dofinansowania oraz
formy i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez zakładową organizację związkową, zgodnie z art. 70a
ust. 3 Karty Nauczyciela.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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