Projekt nr 1
Uchwała Nr ………….
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia …………… 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na
rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 70a ust. 1 i ust. 2a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz.
730), § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.
136), w porozumieniu z dyrektorami szkół i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli
Rada Gminy w Jedlińsku uchwala, co następuje:
§1. W budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2019 wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – załącznik.
§2. 1. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pobieraną przez uczelnie w wysokości 50% opłaty semestralnej, nie więcej niż 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Inne formy kształcenia i doskonalenia mogą być finansowane w części lub
w całości w ramach posiadanych środków i potrzeb.
§3. Dofinansowaniem objęte są nastepujące formy kształcenia:
1) studia licencjackie nadające kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego
przedmiotu,
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) studia podyplomowe,
4) kursy kwalifikacyjne
5) inne formy dokształcania i doskonalenia wynikające z potrzeb szkoły.
§4. Określa się następujące specjalności dokształcania, na które przeznaczone jest
dofinansowanie w 2019r.
1) bibliotekoznawstwo,
2) biologia,
3) chemia,
4) digofrenopedagogika,
5) edukacja dla bezpieczeństwa,

6) edukacja wczesnoszkolna,
7) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera,
8) fizyka,
9) geografia
10) historia,
11) język angielski,
12) język niemiecki,
13) muzyka,
14) praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
15) oligofrenopedagogika,
16) technika,
17) terapia logopedyczna,
18) terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe,
19) wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne,
20) wychowanie przedszkolne,
21) wiedza o społeczeństwie,
22) zarządzanie oświatą,
23) inne specjalności uzasadnione potrzebami szkoły.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk

Załącznik
do Uchwały Nr ……/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia ………. 2019 r.

Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019.

Paragraf 4300
Zakup usług pozostałych
w tym: studia licencjackie,
magisterskie i
podyplomowe.

37 441, 00 zł.

Paragraf 4410

Paragraf 4700

Podróże służbowe krajowe.

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej.

5.000,00 zł.

35 000,00zł.

Uzasadnienie
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na
rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r. poz. 967, z póź n. zm.), w budż etach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się
ś rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokoś ci 0,8%
planowanych rocznych ś rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Jak natomiast wynika z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego okreś lone w art. 70a ust. 1 KN
wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.
W ś wietle powyż szego, organem właś ciwym do opracowania planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie w przypadku
gminy jest Rada Gminy, która podejmuje w tym zakresie uchwałę.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019
roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. poz 136),
organ prowadzący opracowuje na każ dy rok budż etowy plan dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkó ł uwzględniające
potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, wnioski nauczycieli o
dofinansowanie opłat m.in. za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia
nauczycieli, wyniki egzaminów zewnętrznych, wyniki nadzoru pedagogicznego oraz
podstawowe kierunki polityki oś wiatowej pań stwa ustalone przez ministra właś ciwego do
spraw oś wiaty i wychowania .
Wykonując zapis art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, podziału
ś rodków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli (opinia w załączeniu
do uzasadnienia).
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, w porozumieniu z
dyrektorami szkó ł ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez
uczelnie oraz specjalnoś ci i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane
w 2019 r. Kwota maksymalnego dofinansowania została ustalona na poziomie 50% za jeden
semestr studiów nie więcej jednak niż 1.000zł

