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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń 

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 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U., poz. 136) w porozumieniu 
z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Rzekuń oraz po zasięgnięciu opinii zakładowych 
organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Rzekuń na rok 2020 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia 
się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli 
w kwocie 78.900 zł. 

§ 2. 1. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół i przedszkola: 

1) kształcenie na studiach podyplomowych, studiach wyższych i kursach kwalifikacyjnych nadających 
uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu i prowadzenia dodatkowych zajęć, prowadzone przez 
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i przedszkola - 
kwota 11.500 zł; 

2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe 
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie 
skierowań przez dyrektora szkoły - kwota 67.400 zł. 

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 w wysokości 70% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 2.000 zł za jeden semestr nauki. 

3. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 są dofinansowywane w całości, w ramach 
przyznanych środków. 

4. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2020 r. planuje się na 
następujące specjalności kształcenia: 

1) kształcenie w zakresie integracji sensorycznej, podnoszenia jakości udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 

2) kształcenie w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych i medialnych, 

3) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla 
bezpieczeństwa, fizyka, informatyka, przyroda, 

4) wdrażanie i realizacja innowacji pedagogicznych, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność 
i innowacyjność uczniów; 

5) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

6) oligofrenopedagogika, logopedia, 
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7) rozwój doradztwa zawodowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

§ 4. Traci moc uchwała VII/56/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Małgorzata Żebrowska 

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 Rzekuń w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń 
wyodrębnia w budżecie 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli w kwocie 78.900 zł. Określa podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz cele, na 
które mogą zostać przeznaczone. Podziału środków oraz formy specjalności dokonuje się w porozumieniu 
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli.
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