
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/217/2018 

RADY GMINY WADOWICE GÓRNE 

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form  

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne, 

 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  

i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,  

na które dofinansowanie może być przyznane. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.70a ust.1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j.: 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. z 2002r., Nr 46, poz. 430) 

Rada Gminy Wadowice Górne uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Środki wyodrębnione w budżecie Gminy Wadowice Górne na rok 2018 na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w wysokości przeznacza się zgodnie z treścią uchwały na dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne. 

2. Przyjmuje się na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, następujące formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2018 roku: 

1) kształcenie na studiach wyższych licencjackich, 

2) kształcenie na studiach wyższych magisterskich, 

3) kształcenie na studiach podyplomowych, 

4) oraz inne formy doskonalenia zawodowego zaakceptowane przez dyrektora szkoły lub przedszkola w tym 

kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, warsztaty i szkolenia. 

§ 3. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie 

w każdym semestrze za kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli: 

1) studia I stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera) - 750 złotych, 
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2) studia II stopnia (uzupełniające wykształcenie do poziomu magisterskiego) – 750 złotych, 

3) studia podyplomowe – 750 złotych, 

4) kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 300 złotych, 

5) inne formy doskonalenia zawodowego tj. seminaria, warsztaty, szkolenia – 50 złotych. 

§ 4. W 2018 r. dofinansowaniem będą objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli: 

1) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć na kierunkach 

zgodnych z potrzebami szkoły lub placówki, 

2) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczanego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć 

w szkole lub placówce na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły i placówki. 

§ 5. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych specjalności, na które może być 

przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2018 roku: 

1) logopedia, 

2) diagnoza, terapia pedagogiczna, psychologiczna, socjoterapia, 

3) oligofrenopedagogika, 

4) informatyka, edukacja informacyjna, edukacja multimedialna, 

5) pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

6) metodyka nauki języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

7) doradztwo zawodowe, 

8) oraz inne specjalności związane z potrzebami szkół i przedszkoli. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wadowice Górne. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Anna Niedbała 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/217/2018 

Rady Gminy Wadowice Górne 

z dnia 30 maja 2018 r. 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ROK 2018 

 

dz. 801. rozdział 80146  oraz dz.854 rozdz. 85446  

Nazwa szkoły 
Dofinansowanie do 

studiów (zł) 

doskonalenie- szkolenia, 

seminaria, warsztaty, kursy, 

kursy kwalifikacyjne, 

szkolenia rad 

pedagogicznych, delegacje (zł) 

Razem 

(zł) 

Szkoła Podstawowa  

w Jamach 
5 956,00 2 552,00 8 508,00 

Szkoła Podstawowa  

 w Izbiskach 
4 715,00 2 020,00 6 735,00 

Szkoła Podstawowa  

 w Wampierzowie  
5 478,00  2 347,00 7 825,00 

Szkoła Podstawowa  

w Zabrniu  
5 486,00 2 351,00 7 837,00 

Szkoła Podstawowa im. gen. Bolesława 

Stachonia w Woli Wadowskiej  
4 266,00 1 828,00 6 094,00 

Szkoła Podstawowa 

 im. ks. Józefa Początka  

w Wadowicach Dolnych  

6 810,00 2 918,00 9 728,00 

Zespół Szkolno- Przedszkolny  

w Wadowicach Górnych 
18 110,00 7 761,00 25 871,00 

 

50 821,00 21 777,00 72 598,00 Razem 
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