
Uchwała Nr XIII/105/ 2019 

Rady Gminy Krzemieniewo  

z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia,  

na które przyznawane jest w 2020 r. dofinansowanie dla nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz 

§5 pkt. 1,2,3 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia 2019 r.  

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 

szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 

(Dz. U. z 2019, poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy 

Krzemieniewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Na rok 2020 ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Krzemieniewo jest organem prowadzącym, 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie 

oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości  

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, o których mowa w §1 przeznacza się na dofinansowanie w części lub w całości  

na następujące cele: 

1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495): 

a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których 

mowa  

w art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 ze zm.), 



b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 

ze zm.); 

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących: 

a) daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 

ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 ze zm.), 

b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli 

- niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej 

biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje; 

3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 

70a ust. 3a pkt 1, 2 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 ze zm.); 

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 

§ 3. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli na rok budżetowy 2020: 

1) maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie  

w wysokości 5 000 zł,  

2) specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane: 

a) organizacja i zarządzanie w oświacie, 

b) terapia psychologiczna, 

c) wychowanie do życia w rodzinie. 

3) Poza specjalnościami określonymi w ust. 2 dopuszcza się również dofinansowanie innych 

specjalności wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb 

jednostki, po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę. 

§ 4. Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa  

w §2 w tym dopłaty do czesnego, przyznaje dyrektor szkoły/przedszkola w ramach 

przyznanych na ten cel placówce środków finansowych. 



§ 5. Dokonuje się następującego podziału środków finansowych wyodrębnionych w budżecie 

Gminy na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Krzemieniewo 

(-) Mirosław Krysztofiak 

 



Załącznik do uchwały Nr XIII/ 105 / 2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 

Gminy Krzemieniewo na rok 2020 

1. Wyodrębnia się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli z zaplanowanego 0,8% odpisu planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w następujących wysokościach: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie  - 15 198 zł, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 

w Pawłowicach - 18 800 zł, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie  - 10 000 zł, 

4) Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie          - 7 000 zł, 

5) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie - 2 600 zł, 

6) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach - 1 400 zł. 

2. Dofinansowania udzielają dyrektorzy po uprzednim określeniu potrzeb w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli i po uwzględnieniu: 

1) wyników nadzoru pedagogicznego, 

2) wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

3) zadań związanych z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 



oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287) lub podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, 

4) wymagań wobec szkół i placówek, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996  

ze zm.). 

3. Dofinansowania udzielają dyrektorzy określając formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli  

na podstawie wniosków złożonych przez nauczycieli, ubiegających się o takie dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XIII /  105  / 2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 16 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzemieniewo, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli na 2020 rok. 

Podjęcie uchwały wynika z art. 70a oraz 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz §6 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 

kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019, poz. 1653).  

Formy kształcenia ustalono na podstawie wniosków o dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo. 

Plan kwot przydzielonych na poszczególne placówki: 

 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie       - 15 198 zł, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach - 18 800 zł, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie  - 10 000 zł, 

4) Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie -7000 zł, 

5) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie - 2 600 zł, 

6) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach - 1 400 zł. 

 

 

 


