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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2020 

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 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. 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 r. 
poz.1653) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie 
Gminy Małkinia Górna w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli na rok 2020, co stanowi 74 979,00 zł. 

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 
wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości nieprzekraczającej 70% ponoszonych przez nauczyciela 
opłat, nie więcej jednak niż 1 100,00 zł za jeden semestr. 

§ 3. W 2020 r. dofinansowaniu, o którym mowa w § 2  podlegają następujące specjalności: 

1) logopedia; 

2) psychologia dzieci i młodzieży; 

3) doradztwo zawodowe; 

4) diagnostyka i terapia pedagogiczna; 

5) socjoterapia. 

§ 4. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 przyznawane jest na następujące formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzone przez uczelnie wyższe: 

1) studia podyplomowe; 

2) studia licencjackie; 

3) kursy kwalifikacyjne. 

§ 5. Ze środków, o których mowa w § 1, w całości dofinansowuje się: 

1) szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, seminaria, wykłady, konferencje, na które nauczyciel otrzymał 
skierowanie, w szczególności dotyczące zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
podnoszenia kompetencji uczniowskich oraz pracę z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

2) koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora placówki 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 7. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2020 r. wyodrębniono takie środki w wysokości 74 979,00 zł.

Natomiast zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela w przypadku szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez jst, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone
w art. 70a ust. 1 KN wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.

Wobec powyższego organem właściwym do podjęcia stosownej uchwały jest rada gminy.

Wykonując zapis art. 70a ust. 3 ww. ustawy, podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli dokonano po konsultacji wójta gminy z dyrektorami szkół i przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
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