
UCHWAŁA NR XIV/93/2015
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Drawsko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2016 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. 
Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.) w związku z §6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ze zm.), 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Drawsko uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, prowadzonych 
przez Gminę Drawsko, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty na kształcenie pobieranej przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane, na rok 2016, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2.  Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zwiększają 
plany finansowe poszczególnych szkół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 
191 ze zm.) oraz z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej, projekt budżetu gminy obejmuje środki na dokształcanie zaplanowane w wysokości 0,5% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w projektach planów 
finansowych jednostek oświatowych Gminy Drawsko. Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany 
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. Zgodnie z §6, ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ze zm.), organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy: - plan 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, - maksymalną kwotę dofinansowania opłat, oraz - 
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów 
szkół i placówek. Projekt uchwały został przygotowany z uwzględnieniem ww. wniosków. 
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Załącznik nr 1 

uchwały nr XIV/93/2015 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 09.12.2015 r. 

 

 

§ 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie 

Gminy Drawsko przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości między innymi: 

 

1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół (w tym 

opłat za studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) na kierunkach zgodnych z 

potrzebami kadrowymi danej szkoły, w której nauczyciel lub dyrektor jest zatrudniony i 

Gminy, 

 

2) szkoleń rad pedagogicznych,  

 

3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

 

4) materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych, 

 

5) kosztów przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym. 

 

 

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat  

 

1. Ustala się na rok 2016 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez 

szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 100% ponoszonych kosztów za 

kształcenie przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 4000,00 zł na rok. 

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2016. 

 

§3. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  

 

1. Dofinansowanie o którym mowa w  § 2 ust. 1 może być przyznane na następujące formy 

kształcenia: na studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z 

potrzebami szkoły w szczególności w następujących specjalnościach:  

1) język angielski 

2) edukacja przedszkolna   

3) fizyka 

4) chemia 

5) biologia 

6) geografia 

 

2. Poza specjalnościami określonymi w ust. 1 dopuszcza się również dofinansowanie innych 

specjalności, jak niżej: 

 

1) oligofrenopedagogika 

2) rehabilitacja 

3) logopedia  

4) glottodydaktyka 
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5) tyflopedagogika 

6) surdopedagogika 

7) socjoterapia 

8) zarządzanie oświatą 

  

oraz wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki.   
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