
UCHWAŁA NR XVI/165/2020
RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wronki.

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 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), 
po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy Wronki na 2020 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wronki w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które przeznacza się 
według podziału określonego w ust. 2 i ust. 3.

2. Środki finansowe określone w ust.1 w dziale „oświata i wychowanie” przeznacza się na:

1) organizację szkoleń, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów 
oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

2) opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli z tytułu studiów 
wyższych lub podyplomowych,

3) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły, przedszkola oraz dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,

4) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy za zgodą dyrektora szkoły, 
przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego

5) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, która tę 
formę organizuje.

3. Wysokość środków finansowych określonych w ust. 1 w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” 
przeznacza się na koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 2. 1. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli 
w wysokości do 60% ponoszonych przez nauczyciela opłat, ale nie więcej niż 1500 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych) na semestr.

2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne o specjalnościach 
zgodnych z potrzebami szkół i przedszkoli, a w szczególności dające kwalifikacje w zakresie:

1) pedagogiki specjalnej i innych niepełnosprawności,

2) prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 i 2, przyznawane jest na wniosek  nauczyciela                         
(załącznik do uchwały) przez dyrektora placówki oświatowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

(-) Piotr Władysław Rzyski
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Uzasadnienie

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

- organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,
uwzględniając:

1) wnioski dyrektorów szkół, o których mowa w § 4;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;

4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych, o którym mowa w § 8.

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie:

1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a
ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy;

2) formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie złożonych zgodnie z §4 ww. rozporządzenia wniosków dyrektorów oraz w porozumieniu
z dyrektorami szkół i przedszkoli ustalono maksymalną kwotę dofinansowania na wybrane formy
i specjalności kształcenia w roku 2020.
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