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UCHWAŁA  NR  ……./2020 

RADY  GMINY  PIEKOSZÓW 

z dnia ……….. 2020 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 za kształcenie  

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Piekoszów  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 70a ust.1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (DZ.U. z 2019 r., poz. 2215), §5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

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) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala sią plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020  

za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Piekoszów. 

§ 2. W budżecie Gminy Piekoszów na 2020 rok wyodrębnia się środki finansowe na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piekoszów, w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się na rok budżetowy 

maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe lub zakłady 

doskonalenia  nauczycieli w wysokości nie więcej niż 1 100,00 zł za semestr dla jednego nauczyciela.           

§ 4. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie Gminy 

Piekoszów w 2020 r. dofinansowuje się: 

1) organizację i prowadzenie: 

a) wspomagania szkół i placówek oświatowych, 

b) sieci współpracy samokształcenia dla nauczycieli, 

2) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów 

konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

§ 5. Ze środków określonych w § 2 mogą być dofinansowane następujące specjalności i formy 

kształcenia: 



1) Specjalności: 

a) fizyka,  

b) chemia,  

c) matematyka, 

d) doradztwo zawodowe, 

e) wiedza o społeczeństwie (wos), 

f) edukacja dla bezpieczeństwa, 

g) nadające kwalifikacje z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej i rewalidacji, 

h) pedagogika specjalna: 

     - w specjalności autyzm, 

     - w specjalności Asperger, 

i) integracja sensoryczna, 

j) z zakresu efektywnego zarządzania szkołą, 

k) z zakresu stosowania prawa oświatowego. 

2) Formy kształcenia: 

a)  studia podyplomowe, 

b) studia magisterskie, 

c) studia wyższe drugiego stopnia, 

d) studia wyższe pierwszego stopnia, 

e) kursy kwalifikacyjne, 

f) kursy doskonalące, 

g) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, 

h) warsztaty metodyczne i przedmiotowe. 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: Justyna Robak 

Sprawdził: Justyna Robak 

Akceptacja prawna: Magdalena Merta 

Zatwierdził: Zbigniew Piątek 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr …. 2020 Rady Gminy Piekoszów z dnia … 2020 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego na rok 2020 za kształcenie  nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekoszów 

 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta w budżetach organów 

prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

W myśl § 5 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 opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  

i przedszkoli, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz podstawowe kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa. 

Na podstawie § 6 cytowanego wyżej rozporządzenia, organ prowadzący szkoły i placówki 

oświatowe, w porozumieniu z dyrektorami ustala corocznie maksymalną kwotę 

dofinansowania i opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


