
UCHWAŁA NR VI/62/2019 
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zelów na rok budżetowy 2019

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) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967, poz. 2245) 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 prowadzonych przez Gminę Zelów oraz po 
zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska w Zelowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Zelów na rok 2019 na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
nauczycieli w kwocie 71 959,00 zł.

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

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 przedszkoli;

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.

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł za jeden semestr nauki.

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

4. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 winno wynikać 
z planowanej organizacji pracy szkoły na kolejny rok szkolny.

§ 3. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora 
szkoły lub przedszkola, a w przypadku dyrektora szkoły lub przedszkola  do Burmistrza Zelowa następujące 
dokumenty: 

1) wniosek o dofinansowanie;
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2) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego 
przez organizatora (aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym 
kierunku i semestrze, zaświadczenie o zaliczonym semestrze lub zaświadczenie potwierdzające 
kontynuację nauki);

3) kserokopia dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty (czesnego).

§ 4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli do dnia 31 marca 2020 roku składają do organu prowadzącego 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w roku 2019. 

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie

Sylwester Drozdowski
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