
UCHWAŁA NR XXII/192/09  

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 ze zm.), art.70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 

97, poz. 674, ze zm.), oraz § 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 dofinansowanych 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2010 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Przedszkolu

Publicznym w Czarnej Wodzie. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się na: 

2. Ustala się specjalności kształcenia, które będą wspierane finansowo: 

3. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

4. Szczegółowego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły 

lub przedszkola, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

§ 3. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 zależy przede wszystkim od: 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 przysługuje: 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.2 w pierwszej kolejności przysługuje nauczycielom: 

§ 4. 1. Maksymalna kwota dofinansowania o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2 wynosi: 

2. Dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ustala się jak dla należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. 

§ 5. 1. W przypadku kształcenia na dwóch lub więcej kierunkach nauczyciel może otrzymać tylko jedno dofinansowanie 

w danym semestrze. 

2. Dofinansowanie na kształcenie nie przysługuje w przypadku : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Czarna Woda zobligowana jest do ustalenia : 

∙ maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, 

∙ specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Proponowana uchwala określa m.in.: 

∙ cele, na które mogą być wydatkowane środki, 

∙ możliwość dofinansowania studiów nauczycielom posiadającym wyższe wykształcenie, a starającym się o uzyskanie 

kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu oraz uzupełniającym wyższe wykształcenie (szczególnie po licencjacie) 

∙ możliwość dofinansowania form pozaszkolnych, których ukończenie pozwala m.in. zdobyć dodatkowe kwalifikacje do 

prowadzenia określonych zajęć i doskonalić umiejętności zawodowe oraz aktualizować wiedzę. 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących 

stanowiska kierownicze, 

2) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego,

3) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) szkolenie rad pedagogicznych,

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

6) zakup wydawnictw pedagogicznych i środków audiowizualnych niezbędnych do organizacji doskonalenia zawodowego,

7) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, 

8) dofinansowanie w części lub całości: 

a) opłat za kształcenie,

b) opłat za doskonalenie w formach pozaszkolnych,

c) kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia.

1) język angielski,

2) wychowanie dla bezpieczeństwa,

3) wychowanie do życia w rodzinie,

4) psychologia.

1) w Zespole Szkół w kwocie 13.529 zł,

2) w przedszkolu w kwocie 1.900 zł.

1) spójności kształcenia i doskonalenia nauczyciela z programem rozwoju szkoły lub przedszkola, planem doskonalenia 

zawodowego i osobistym planem rozwoju zawodowego nauczyciela, 

2) potrzeb kadrowych,

3) wysokości środków wyodrębnionych na te cele.

1) w całości – nauczycielom którzy uczestniczą w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, a w 

szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, na podstawie skierowania, 

2) w części – nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na uczestniczenie w różnych formach kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

1) posiadającym wyższe wykształcenie, nabywającym kwalifikacje do nauczania drugiego i następnego przedmiotu,

2) uzupełniającym wykształcenie wyższe.

1) do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe i zakłady kształcenia nauczycieli 

- do 50%, jednak nie więcej niż 800,00 zł za semestr, 

2) do opłat za dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych – do 50%, jednak nie więcej niż 300,00 zł za całą 

formę. 

1) powtarzania danego roku (semestru) nauki,

2) urlopu dziekańskiego,

3) przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej 

Tadeusz Zaremski 
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UCHWAŁA NR XXII/192/09  

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 ze zm.), art.70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 

97, poz. 674, ze zm.), oraz § 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 dofinansowanych 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2010 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Przedszkolu

Publicznym w Czarnej Wodzie. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się na: 

2. Ustala się specjalności kształcenia, które będą wspierane finansowo: 

3. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

4. Szczegółowego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły 

lub przedszkola, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

§ 3. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 zależy przede wszystkim od: 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 przysługuje: 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.2 w pierwszej kolejności przysługuje nauczycielom: 

§ 4. 1. Maksymalna kwota dofinansowania o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2 wynosi: 

2. Dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ustala się jak dla należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. 

§ 5. 1. W przypadku kształcenia na dwóch lub więcej kierunkach nauczyciel może otrzymać tylko jedno dofinansowanie 

w danym semestrze. 

2. Dofinansowanie na kształcenie nie przysługuje w przypadku : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Czarna Woda zobligowana jest do ustalenia : 

∙ maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, 

∙ specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Proponowana uchwala określa m.in.: 

∙ cele, na które mogą być wydatkowane środki, 

∙ możliwość dofinansowania studiów nauczycielom posiadającym wyższe wykształcenie, a starającym się o uzyskanie 

kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu oraz uzupełniającym wyższe wykształcenie (szczególnie po licencjacie) 

∙ możliwość dofinansowania form pozaszkolnych, których ukończenie pozwala m.in. zdobyć dodatkowe kwalifikacje do 

prowadzenia określonych zajęć i doskonalić umiejętności zawodowe oraz aktualizować wiedzę. 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących 

stanowiska kierownicze, 

2) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego,

3) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) szkolenie rad pedagogicznych,

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

6) zakup wydawnictw pedagogicznych i środków audiowizualnych niezbędnych do organizacji doskonalenia zawodowego,

7) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, 

8) dofinansowanie w części lub całości: 

a) opłat za kształcenie,

b) opłat za doskonalenie w formach pozaszkolnych,

c) kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia.

1) język angielski,

2) wychowanie dla bezpieczeństwa,

3) wychowanie do życia w rodzinie,

4) psychologia.

1) w Zespole Szkół w kwocie 13.529 zł,

2) w przedszkolu w kwocie 1.900 zł.

1) spójności kształcenia i doskonalenia nauczyciela z programem rozwoju szkoły lub przedszkola, planem doskonalenia 

zawodowego i osobistym planem rozwoju zawodowego nauczyciela, 

2) potrzeb kadrowych,

3) wysokości środków wyodrębnionych na te cele.

1) w całości – nauczycielom którzy uczestniczą w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, a w 

szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, na podstawie skierowania, 

2) w części – nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na uczestniczenie w różnych formach kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

1) posiadającym wyższe wykształcenie, nabywającym kwalifikacje do nauczania drugiego i następnego przedmiotu,

2) uzupełniającym wykształcenie wyższe.

1) do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe i zakłady kształcenia nauczycieli 

- do 50%, jednak nie więcej niż 800,00 zł za semestr, 

2) do opłat za dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych – do 50%, jednak nie więcej niż 300,00 zł za całą 

formę. 

1) powtarzania danego roku (semestru) nauki,

2) urlopu dziekańskiego,

3) przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej 

Tadeusz Zaremski 
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UCHWAŁA NR XXII/192/09  

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1591 ze zm.), art.70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 

97, poz. 674, ze zm.), oraz § 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 dofinansowanych 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Czarna Woda na 2010 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 

2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie i Przedszkolu

Publicznym w Czarnej Wodzie. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykorzystuje się na: 

2. Ustala się specjalności kształcenia, które będą wspierane finansowo: 

3. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

4. Szczegółowego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły 

lub przedszkola, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

§ 3. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 zależy przede wszystkim od: 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 przysługuje: 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.2 w pierwszej kolejności przysługuje nauczycielom: 

§ 4. 1. Maksymalna kwota dofinansowania o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2 wynosi: 

2. Dofinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia ustala się jak dla należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. 

§ 5. 1. W przypadku kształcenia na dwóch lub więcej kierunkach nauczyciel może otrzymać tylko jedno dofinansowanie 

w danym semestrze. 

2. Dofinansowanie na kształcenie nie przysługuje w przypadku : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Gmina Czarna Woda zobligowana jest do ustalenia : 

∙ maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, 

∙ specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Proponowana uchwala określa m.in.: 

∙ cele, na które mogą być wydatkowane środki, 

∙ możliwość dofinansowania studiów nauczycielom posiadającym wyższe wykształcenie, a starającym się o uzyskanie 

kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu oraz uzupełniającym wyższe wykształcenie (szczególnie po licencjacie) 

∙ możliwość dofinansowania form pozaszkolnych, których ukończenie pozwala m.in. zdobyć dodatkowe kwalifikacje do 

prowadzenia określonych zajęć i doskonalić umiejętności zawodowe oraz aktualizować wiedzę. 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących 

stanowiska kierownicze, 

2) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego,

3) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) szkolenie rad pedagogicznych,

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

6) zakup wydawnictw pedagogicznych i środków audiowizualnych niezbędnych do organizacji doskonalenia zawodowego,

7) dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, 

8) dofinansowanie w części lub całości: 

a) opłat za kształcenie,

b) opłat za doskonalenie w formach pozaszkolnych,

c) kosztów przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia.

1) język angielski,

2) wychowanie dla bezpieczeństwa,

3) wychowanie do życia w rodzinie,

4) psychologia.

1) w Zespole Szkół w kwocie 13.529 zł,

2) w przedszkolu w kwocie 1.900 zł.

1) spójności kształcenia i doskonalenia nauczyciela z programem rozwoju szkoły lub przedszkola, planem doskonalenia 

zawodowego i osobistym planem rozwoju zawodowego nauczyciela, 

2) potrzeb kadrowych,

3) wysokości środków wyodrębnionych na te cele.

1) w całości – nauczycielom którzy uczestniczą w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego, a w 

szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, na podstawie skierowania, 

2) w części – nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na uczestniczenie w różnych formach kształcenia i doskonalenia 

zawodowego. 

1) posiadającym wyższe wykształcenie, nabywającym kwalifikacje do nauczania drugiego i następnego przedmiotu,

2) uzupełniającym wykształcenie wyższe.

1) do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe i zakłady kształcenia nauczycieli 

- do 50%, jednak nie więcej niż 800,00 zł za semestr, 

2) do opłat za dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych – do 50%, jednak nie więcej niż 300,00 zł za całą 

formę. 

1) powtarzania danego roku (semestru) nauki,

2) urlopu dziekańskiego,

3) przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej 

Tadeusz Zaremski 
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