
 

 

UCHWAŁA NR III/22/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Miasto Żywiec na 2019 rok 

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 ze zm.),  art. 70a ust. 1, 1a  i 2a  oraz art. 91d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w związku z § 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 2002 r. Nr 46, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Miasto Żywiec na rok 2019, w tym maksymalną kwotę dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

§ 2. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wyodrębnione w budżecie Miasta 

w Żywcu na rok 2019, przeznacza się na: 

1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego - w wysokości do 20% 

środków; 

2) dofinansowanie opłat za dokształcanie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i innych form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - 

w wysokości do 80% środków. 

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w formie dofinansowania: 

1) dokształcania nauczycieli  w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w postaci studiów 

wyższych - licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz studiów podyplomowych; 

2) kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola lub szkoły; 

3) organizacji i prowadzenia wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
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4) organizacji i prowadzenia szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów i konferencji 

szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) podróży służbowych, w tym  przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 

7) wspólnych spotkań szkoleniowych kadry kierowniczej  przedszkoli i szkół  w ramach. Forum Dyrektorów 

z władzami Miasta, Żywca, przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz przedstawicielami innych 

podmiotów. 

§ 4. 1.  O dofinansowanie opłat związanych z doskonaleniem zawodowym w formach, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 2 mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Żywiec, pod warunkiem, że formy i specjalności doskonalenia są zgodne 

z potrzebami przedszkola i szkoły. 

2. Dofinansowanie w pierwszej kolejności obejmuje: 

1) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu; 

2) uzyskanie kwalifikacji do nauki języka obcego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz 

w szkołach podstawowych w klasach I-III, 

3) wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego; 

4) wdrażanie programów rozwojowych placówki oświatowej; 

5) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego; 

6) podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Internetu i z mediów społecznościowych; 

8) wzmacnianie wychowawczej roli szkoły; 

9) podnoszenie jakości edukacji włączającej; 

10) rozwój czytelnictwa; 

11) podniesienie motywacyjnej funkcji oceniania; 

12) wdrażanie innowacji pedagogicznych; 

13) edukacja osób niedowidzących - tyflopedagogika; 

14) edukacja osób z niedosłuchem - surdopedagogika; 

15) edukacja i terapia osób z autyzmem; 

16) wsparcie ucznia z zespołem Aspergera. 

§ 5. 1.  Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie,  pobieranej przez szkołę 

wyższą, placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz instytut naukowo-badawczy, w formach 

wyszczególnionych w § 3 pkt. 1-4 w wysokości stanowiącej 70% kwoty tej opłaty, jednakże nie więcej niż 

2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) dla jednego nauczyciela. 

2. W przypadku kształcenia wielosemestralnego opłata, o której mowa w ust. 1, dotyczy jednego semestru. 

3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania danego semestru studiów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Jarosław Gowin 
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