
UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, 
prowadzonych przez Gminę Trzebnica na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze 
środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane 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. 
z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. 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. z 2019 r. poz. 136), 
w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok środki, na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gminy Trzebnica (załącznik do niniejszej uchwały).

§ 2. 1. Ze środków, o których mowa w  § 1, dofinansowane będą następujące formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół i przedszkoli:

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

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki 
doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół i przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

2. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą 
być pokryte w części lub w całości:

1) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących 
i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
która tę  formę organizuje;

3) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

4) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;

5) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;

6) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;

7) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, uczestniczących w formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym w stażach zagranicznych, 
o których mowa w ust. 2 pkt 7, skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 3. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 
2019 rok planuje się na następujące specjalności kształcenia:
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1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

2) rozwoju kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych, sportowych, technicznych 
i artystycznych uczniów;

3) wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

4) związane z profilaktyką uzależnień;

5) związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych oraz pracą z uczniem o specjalnych potrzebach;

6) związane z prawem oświatowym;

7) związane z podniesieniem wyników egzaminu ósmoklasisty.

§ 4. 1. Określa się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez uczelnie w wysokości do 50% poniesionych kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 500,00 zł 
na semestr.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może zostać przyznane na następujące specjalności 
kształcenia:

1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;

2) rozwoju kompetencji językowych, matematycznych i technicznych uczniów;

3) wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.).

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może zostać przyznane na doskonalenie                                    
w następujących formach kształcenia:

a) studia wyższe;

b) studia podyplomowe;

c) kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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Załącznik do uchwały Nr VIII/69/19

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 27.06.2019 r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego w szkołach i przedszkolach  na 2019 rok , dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Szkoła 
Podstawowa nr 1

Szkoła 
Podstawowa nr 

2

Szkoła 
Podstawowa nr 3

Szkoła 
Podstawowa

Szkoła 
Podstawowa

Szkoła 
Podstawowa

Szkoła 
Podstawowa

Gminne 
Przedszkole 

nr 1

Gminne 
Przedszkole nr 

2

Gminna Szkoła 
Muzyczna

Wyszczególnienie
w Trzebnicy w Trzebnicy w Trzebnicy w Boleścinie w 

Kuźniczysku w Masowie w Ujeźdźcu 
Wielkim  w Trzebnicy w Trzebnicy w Trzebnicy

Środki na doskonalenie 
zawodowe stanowiące do 
0,8% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli

17444 21316 22836 4548 6215 4689 13196 3649 7332 6042

Środki na dofinansowanie 
opłat pobieranych przez 
uczelnie i zakłady 
doskonalenia

6000 10000 10000 3300 1243 3859 2639 850 0,00 1208

Środki na dofinansowanie 
innych form doskonalenia o 
których mowa w § 2 
Rozporządzenia MEN

5800 7000 5000 0,00 2796,75 0,00 5938 1700 4832 4230
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Środki na koszty przejazdów 
oraz zakwaterowania 
nauczycieli, uczestniczących 
w formach doskonalenia zawodo 
-wego nauczycieli, o których 
mowa w § 2 ust.2 
Rozporządzenia MEN.;

2200 2500 5000 414,30 621,5 772 1319 550 2000 604

Środki na przygotowanie 
materiałów szkoleniowych i 
informacyjnych

3444 23135 2836 0,00 1553,75 58 3300 549 500 0,0
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego
wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podjęcie niniejszej uchwały ma za zadanie ustalenie planu dofinansowania na 2019 rok, form
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Trzebnica,
ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie w 2019
roku oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Projekt niniejszej uchwały był uzgadniany z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz uzyskał
pozytywną opinię wszystkich zobligowanych do opiniowania związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli: Zarządu Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych,
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi
Trzebnickiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Trzebnicy.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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