
 

 

UCHWAŁA NR IX/78/2019 

RADY GMINY KSAWERÓW 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ksawerów 

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) w związku z art. 70a ust. 1 i 3, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycz-

nia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), po 

zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Ksawerów; 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w jednostce, o której mowa w pkt 1); 

3) dyrektorze– należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w jednostce, 

o której mowa w pkt 1). 

§ 2. 1. W budżecie Gminy Ksawerów na 2019 r. wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie do-

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

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w kwocie 49 372,00 zł. 

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych 

szkołach przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa jednostki Plan dofinansowania 

1 Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 27.000,00 

2 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego  w Woli Zaradzyńskiej 14.672,00 

3 Gminne Przedszkole w Widzewie. 2.700,00 

§ 3. Z planowanej kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowuje się: 

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplo-

mowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują do-

skonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonale-

nia nauczycieli. 
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§ 4. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 3, mogą 

być pokryte w części lub w całości: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie; 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nau-

czycieli skierowanych przez dyrektora szkoły; 

3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1, dla nauczycieli skie-

rowanych przez dyrektora szkoły; 

4) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formie doskonalenia za-

wodowego nauczycieli, o których mowa w § 3, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. 

§ 5. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku dzieli się w następu-

jący sposób: 

1) 35% środków na opłaty i koszty, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2; 

2) 65% środków na opłaty i koszty, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4. 

2. W ramach środków przekazanych do budżetów szkół, w uzasadnionych przypadkach, wynikających z 

potrzeb danej szkoły, dyrektor ma prawo do przesunięcia środków wymienionymi w ust. 1 do 10%. 

§ 6. 1. Na 2019 r. w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się kwotę indywidualnego dofinansowania 

opłaty za kształcenie pobieranej przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości do 50% kwo-

ty tej opłaty, nie więcej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na semestr.  

2. W przypadku gdy nauczyciel kształci się na więcej niż jednym kierunku, kursie kwalifikacyjnym, dofi-

nansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

3. Dofinansowaniu nie podlega kierunek studiów, kurs kwalifikacyjny, dofinansowany z innego źródła. 

§ 7. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu spe-

cjalności związanych z uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

1) doradztwa zawodowego; 

2) terapii pedagogicznej; 

3) oligofrenopedagogiki; 

4) wiedzy o społeczeństwie; 

5) zarządzania oświatą. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów 

 

 

Arkadiusz Jędrzejczyk 
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