
UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na 

które dofinansowanie będzie przyznawane  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018, poz. 967 ze zm.) oraz §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, 
poz. 136) w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Santok, po uzyskaniu 
akceptacji zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o placówce oświatowej, to należy przez to 
rozumieć szkołę oraz przedszkole prowadzone przez Gminę Santok.

§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie jak również specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane  za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok w roku 
2019.

§ 3. 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Santok są wyodrębnione w budżecie Gminy Santok 
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Środki,  których mowa w zdaniu poprzedzającym przeznacza się na:

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających 
uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, pobierane przez 
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;

2) pokrycie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, 
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli;

3) pokrycie kosztów udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 
i placówki doskonalenia nauczycieli;

4) pokrycie kosztów organizacji wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne;

5) pokrycie w całości opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki oświatowej;

6) pokrycie w całości opłat 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 
placówki oświatowej;

7) pokrycie w całości kosztów przejazdów nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, o których mowa w pkt 5 i 6.

2. Ustala się, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli w 2019 r. w wysokości do 2.600,00 zł dla jednego nauczyciela.
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3. Dofinansowanie przyznawane jest na cały cykl kształcenia w danym roku kalendarzowym, a wypłacane 
jest w 2 transzach za każdy semestr nauki.  Przyjmuje się, że cały cykl kształcenia w danym roku 
kalendarzowym stanowi jedną formę kształcenia, niezależnie od wypłaty dofinansowania w dwóch transzach.

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznawane na prowadzone przez uczelnie 
i placówki doskonalenia nauczycieli formy kształcenia w następujących specjalnościach:

1) zarządzanie oświatą,

2) chemia,

3) oligofrenopedagogika,

4) technika,

5) biologia,

6) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera,

7) geografia,

8) historia,

9) edukacja dla bezpieczeństwa,

10) terapia logopedyczna,

11) terapia pedagogiczna z arteterapią.

§ 4. 1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez 
dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni/zakładu doskonalenia zawodowego/placówki doskonalenia nauczycieli bądź 
innego podmiotu, którego zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli o stopniu 
zaawansowania nauki, specjalności kształcenia oraz wysokości czesnego za jeden semestr,

2) kserokopię dokumentu fiskalnego potwierdzającego wysokość poniesionej opłaty, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, jeżeli nauczyciel z własnych środków opłacił czesne

3) dowody, w szczególności kserokopie dokumentów fiskalnych potwierdzających wysokość poniesionych 
kosztów noclegów, wyżywienia, kosztów przejazdu.

§ 5. 1. Nauczyciel, który podjął w danym roku kalendarzowym jednocześnie więcej niż jedną indywidualną 
formę doskonalenia, uprawniony jest do ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie na jedną, wybraną przez 
siebie formę kształcenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy kosztów przejazdu, o których mowa 
w §3 ust. 1 pkt 7, nawet w sytuacji gdy nauczyciel który ubiega się o ich dofinansowanie uzyskał już w danym 
roku kalendarzowym dofinansowanie  na jedną z form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 
w §3 ust. 1 pkt 5 lub 6.

§ 6. Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wzór rejestru przyznanych środków na  doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019 stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Santok do zapoznania 
nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Santoku.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik  nr 1 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 27 marca 2019 r.

Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych
naliczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019

l.p. Nazwa placówki Wysokość naliczonych środków 
finansowych w 2019 r. na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli

1. Szkoła Podstawowa w Santoku 15.360,00
2. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich 9.226,00
3. Szkoła Podstawowa w Wawrowie 6.895,00
4. Szkoła Podstawowa w Janczewie 6.914,00
5. Gminne Przedszkole w Lipkach Wielkich 1.698,00
6. Gminne Przedszkole w Santoku 3.924,00
7. Przedszkole Gminne w Wawrowie 4395,00

RAZEM 53.812,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 27 marca 2019 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 4 ust.1 pkt 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 136) wnoszę 
o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli za semestr zimowy/letni roku  
szkolnego …../…...

I.  Dane osobowe 

1. Nazwisko i imię wnioskodawcy: 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................

II. Informacja o rozpoczętej lub kontynuowanej formie doskonalenia zawodowego.

1. Pełna nazwa uczelni/organizatora formy doskonalenia zawodowego: 
............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

2. Forma podjętego (kontynuowanego) doskonalenia zawodowego: studia (odpowiednie zakreślić): 
licencjackie/inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, seminarium, konferencja, wykład, 
warsztaty, szkoleniach bądź inna forma doskonalenia zawodowego (wskazać jaka): 
……………………………………………………………………………………………

3. Kierunek/specjalność podjętych (kontynuowanych ) studiów bądź kursów kwalifikacyjnych: 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................

4. Wysokość opłaty lub wysokość kosztów za podjętą bądź kontynuowaną formę doskonalenia 
zawodowego, wskazaną w pkt II ppkt 2, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel: 
………………………………………………………..

5. Poniesione koszty przejazdu za uczestnictwo w podjętej bądź kontynuowanej formie doskonalenia 
zawodowego ……………………………………………………………..

III. Uzasadnienie wniosku (wraz ze wskazaniem przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia 
zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel): 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................

………………………

czytelny podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/57/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 27 marca 2019 r.

…………………………

( pieczątka placówki )

Rejestr
przyznanych środków na  doskonalenie zawodowe nauczycieli

w roku 2019

Imię i nazwisko nauczyciela Kwota przyznanego 
dofinansowania

Forma doskonalenia
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Uzasadnienie

Finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli należy do zadań organu prowadzącego szkoły.
Zgodnie z art. 70a ust. 1  ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967 ze
zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Bezpośrednią podstawą prawną projektu uchwały jest §7 i §8 rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. 2019, poz. 136), które obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r. Do zadań organu prowadzącego
należy opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.

Dodatkowo, wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, projekt
uchwały przekazano do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, celem zasięgnięcia opinii.
Projekt uchwały uzyskał akceptację.

Id: A09D3074-7525-455C-A639-9CD3E599F491. Podpisany Strona 1




