
UCHWAŁA NR XXI/150/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 1 i § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia 
branżowe (Dz.U. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie 
budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok, wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia 
nauczycieli – kwota 76 711,00 zł.

§ 2. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się w całości lub w części:

1) koszty udziału nauczycieli 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;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych przez szkoły 
wyższe;

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się w następujący 
sposób:

1) 50% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1, pkt 3 i pkt 4;

2) 35% środków na opłaty, o których mowa w § 2 pkt 2;

3) 15% środków na zakup usług szkoleniowych dla kadry kierowniczej, realizowany przez Zakład Obsługi 
Szkół w Nowogrodźcu.

§ 4. 1. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy kształcenia:

1) studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe;

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia.

2. Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne z założeniami edukacyjnymi 
i potrzebami szkoły, przedszkola.

§ 5. 1. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, przedszkola, 
biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. W przypadku dyrektora wymagana jest zgoda Burmistrza Nowogrodźca.

§ 6. 1. Dofinansowanie może otrzymać nauczyciel, który:

1) jest zatrudniony w szkole, przedszkolu na co najmniej ½ etatu;

2) nie korzysta z innych źródeł dofinansowania danej formy kształcenia.
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2. Dofinansowanie będzie przyznawane w pierwszej kolejności nauczycielom podejmującym studia 
podyplomowe dające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, podnoszącym swoje kwalifikacje 
zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły, przedszkola oraz nauczycielowi, który musi 
uzupełnić swoje kwalifikacje ze względu na zajmowane stanowisko.

§ 7. 1. W celu otrzymania dofinansowania:

1) nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły, przedszkola w terminach do 30 marca oraz do 
15 października 2020 r.;

2) dyrektor składa wniosek do Burmistrza Nowogrodźca w terminach do 30 marca oraz do 15 października 
2020 r.

2. Nauczyciel może ubiegać się o dofinansowanie tylko w podstawowym miejscu pracy.

3. W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich.

4. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tego samego semestru.

5. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje na wskazany we wniosku 
rachunek bankowy.

§ 8. 1. Nauczyciel, któremu przyznano dopłatę do czesnego jest zobowiązany do przepracowania w szkole, 
przedszkolu co najmniej trzech lat od ukończenia studiów, w przeciwnym razie zwraca przyznaną dopłatę. 
W przypadku utraty pracy nie z winy nauczyciela, kwota dopłaty nie podlega zwrotowi.

2. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w ramach umowy na zastępstwo.

3. Przyznana kwota dofinansowania podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie ukończy formy doskonalenia, 
na którą otrzymał dofinansowanie, w przypadku:

1) przerwania studiów lub kursu przed ich ukończeniem,

2) rozwiązania stosunku pracy na prośbę nauczyciela w ciągu 3 lat od chwili ukończenia studiów.

§ 9. System dopłat jest narzędziem polityki kadrowej i pomocy socjalnej dla studiujących nauczycieli.

§ 10. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w wysokości wynoszącej połowę opłaty za semestr, jednak nie więcej niż 1 700,00 zł.

§ 11. 1. Dofinansowaniem  obejmuje się magisterskie studia uzupełniające, studia podyplomowe oraz 
specjalności związane z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu:

a) wychowanie do życia w rodzinie,

b) język polski,

c) matematyka,

d) język obcy nowożytny,

e) doradztwo zawodowe,

f) chemia,

g) fizyka;

2) uzyskanie kwalifikacji w zakresie:

a) socjoterapii,

b) pedagogiki specjalnej,

c) terapii pedagogicznej,

d) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3) uzyskanie i poszerzanie kwalifikacji z zakresu:

a) praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

Id: 4E766F12-A618-4A8C-9F5B-BAA5696168F3. Podpisany Strona 2



b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców,

c) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w placówkach oświatowych 
oraz współpracy z rodzicami,

d) nadzoru pedagogicznego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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