
UCHWAŁA NR XXXIX/239/18
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno

Na podstawie 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) oraz § 6 ust. 3 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 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:   

§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Miasto Wąbrzeźno na rok 2018, dzieli się 
w następujący sposób:

1) 5 % - na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego oraz 
na koszty dodatków funkcyjnych dla doradców metodycznych;

2) 20 % - na dofinansowanie opłat za dokształcanie, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia 
nauczycieli, instytuty naukowo–badawcze, w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne;

3) 75 % - na:

a) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianami w prawie 
oświatowym,

b) doskonalenie nauczycieli, w szczególności uczących nowych przedmiotów,

c) pracę w sieciach współpracy i samokształcenia, grupach roboczych, zespołach zadaniowych  dyrektorów 
szkół i nauczycieli,

d) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, seminariów 
i konferencji dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowych podstaw programowych,

e) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

f) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego,
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g) koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia 
nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,

h) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 pkt 3, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia 
nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

1) przygotowanie nauczycieli do pracy w 8-klasowych szkołach podstawowych;

2) przygotowanie nauczycieli do pracy na etapach kształcenia, w których wprowadzono nowe  podstawy 
programowe;

3) praca z dzieckiem sześcioletnim, wspomaganie wczesnego startu edukacyjnego;

4) przygotowanie nauczycieli do nowego sposobu organizacji nauczania  przedmiotów przyrodniczych;

5) budowa doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych;

6) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół 
i placówek oświatowych;

7) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;

8) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierównościom w edukacji;

9) edukacja prodemokratyczna, obywatelska i samorządowa;

10) realizacja programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii do innych, kształtowanie postaw 
otwartości, akceptacji dla różnorodności w społeczeństwie, kształtowanie języka wolnego od dyskryminacji 
i nienawiści;

11) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli;

12) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły, 
organizacjami pozarządowymi, uczelniami, pracodawcami;

13) przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej, programów 
współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE, międzynarodowych projektów bilateralnych oraz 
realizacji projektów edukacji europejskiej;

14) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi zmianami w systemie 
oświaty.

§ 3. 1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez 
szkołę wyższą, placówkę doskonalenia nauczycieli oraz instytut naukowo-badawczy w wysokości do 50 % 
kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) dla jednego 
nauczyciela.

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2017/2018.

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich.

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę Miasto Wąbrzeźno.

§ 4. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne 
z zakresu i w specjalnościach związanych z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli 
posiadających przygotowanie jedynie do nauczania przyrody;

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie:

a) przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych,

b) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,
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c) nauczania wiedzy o społeczeństwie,

d) tyflopedagogika,

e) surdopedagogika.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

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

 

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia
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