
UCHWAŁA NR XLIV/315/18
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli 
objętych dofinansowaniem na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art 70a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia MENiS z dnia 29.03.2002 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 szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 2002, Nr 46, 
poz. 430 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2018 i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Gniew. Plan stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
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Gdańsk, dnia 8 marca 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/315/18

RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE

z dnia 31 stycznia 2018 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W 2018 
ROKU

§ 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na rok 2018 wynosi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. Powyższe środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie 
nauczycieli w szkołach wyższych lub zakładach kształcenia nauczycieli oraz innych instytucjach uprawnionych 
do prowadzenia kształcenia, oraz na inne formy doskonalenia zgodnie z § 2 Rozporządzenia MENiS 
(cytowanego w podstawie prawnej uchwały). 

§ 2. 1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie w szkołach 
wyższych lub zakładach kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% kwoty opłaty za kształcenie, ale 
nie więcej niż 1 300 zł w ciągu roku budżetowego.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty wymienionej 
w ust.1

§ 3. 1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 obejmuje się:

1) studia podyplomowe o specjalnościach: filologia angielska, matematyka, informatyka, plastyka, technika, 
muzyka, logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, psychologia, edukacja dla 
bezpieczeństwa, fizyka, geografia, przyroda, biologia, surdopedagogika, tryflopedagogika, pedagogika 
specjalna, glottodydaktyka, etyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, socjoterapia, wczesne 
wspomaganie, terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami, doradztwo zawodowe.

2) kursy kwalifikacyjne: instruktor nauki pływania,

3) kursy doskonalące,

4) studia licencjackie lub magisterskie z zakresu filologii angielskiej,

5) szkolenia Rad Pedagogicznych.

2. W 2018 r. pierwszeństwo w przyznawaniu dopłat do czesnego mają nauczyciele, którzy uzupełniają lub 
podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i kadrowymi szkoły, w której są zatrudnieni 
oraz innych kierunkach związanych ze zmianami w prawie oświatowym.

3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na inne formy specjalności doskonalenia 
zawodowego nie wymienione w § 3 ust.1. pkt.1-4.

§ 4. 1. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-4 odbywa się na 
wniosek nauczyciela lub dyrektora szkoły w ramach środków określonych w §1. Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 1 do,, Planu dofinansowania ...”.

2. O przyznaniu dofinansowania dla nauczyciela decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora 
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

3. Z wyłączeniem § 3 ust. 1 pkt. 3 i 5, dofinansowania udziela się na podstawie umowy. Umowę 
z nauczycielem zawiera dyrektor szkoły, a z dyrektorem Burmistrz Miasta i Gminy Gniew. Wzór umowy 
stanowi załącznik nr 2 do ,,Planu dofinansowania ...”

4. Dofinansowanie nie przysługuje za rok, który jest powtarzany z przyczyn leżących po stronie 
pracownika.

5. O dofinansowaniu doskonalenia zawodowego określonego w §3 ust. 1 pkt. 5 decyduje dyrektor po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
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6. Dyrektor szkoły w terminie do 31 marca danego roku, jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi 
sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków, o których mowa w §1 według wzoru, który stanowi 
załącznik nr 3 do „Planu dofinansowania...”

§ 5. 1. Nauczyciel zatrudniony w dwóch lub więcej szkołach na terenie Gminy Gniew ma prawo do 
ubiegania się o dofinansowanie tylko z jednej, wybranej szkoły.

2. Nauczyciel wybiera szkołę podpisując odpowiednie oświadczenie.

§ 6. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania na doskonalenie zawodowe następuje po złożeniu:

1) wniosku o dofinansowanie,

2) kserokopii dowodu poniesionej opłaty, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3) aktualnego zaświadczenia z uczelni wyższej, lub zakładu kształcenia nauczycieli bądź innej instytucji.

2. Przyznane dofiansowanie jest wypłacane gotówką w kasie szkoły lub na wskazany rachunek bankowy.
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