
UCHWAŁA NR IV/20/2015 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2015, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznane. 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91d pkt. 1) ustawy         z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) oraz § 6 ust. 2 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 dofinansowanych 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. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się na rok budżetowy 2015 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

1. Ustala się na rok budżetowy 2015 kwotę maksymalnego dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości       1 500 zł za 

jeden semestr dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Gminy i Miasta Stawiszyn. 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami placówki dofinansowanie może 

wynosić 100% kosztów kształcenia. 

 

§ 3 

1. W budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. kwotę 20 084,50 zł. 

2. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2015 przeznacza się na: 

a) organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 

w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz szkolenie rad pedagogicznych w 

kwocie 8 213 zł 

b) organizacje warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego w kwocie 202 zł 

c) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli      

w kwocie 5 366,50 zł 

d) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora w kwocie 4 153 zł 

e)  koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą 

w różnych formach doskonalenia zawodowego w kwocie 2 150 zł. 



3. Wysokość środków, o których mowa w ust. 2, może w ciągu roku ulec zmianie                            w 

poszczególnych formach doskonalenia, jeżeli nie ma to wpływu na ogólną kwotę określoną         

w budżecie na ten cel, i jeżeli wynika to z realizacji bieżących potrzeb doskonalenia 

zawodowego kadry nauczycielskiej. 

 

§ 4 

1. W roku 2015 dofinansowaniem mogą być objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli: 

a) dające kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych 

zajęć na kierunkach zgodnych z potrzebami szkoły lub placówki, 

b) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych 

dodatkowych zajęć w szkole lub w placówce, 

c) dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkole lub placówce. 

 

§ 5 

1. W stosunku do dyrektorów szkół/placówek decyzje w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego podejmuje na wniosek dyrektora Burmistrz Stawiszyna. 

2. W stosunku do nauczycieli decyzje w sprawie dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego podejmuje na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły/placówki. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna oraz dyrektorom szkół                  i 

placówek oświatowych. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do 



Uchwały Nr IV/20/2015 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Stawiszyn na rok 2015 

 

L.p Formy                        

doskonalenia 

Zespół Szkół 

w Stawiszynie 

Zespół Szkół 

w Zbiersku 

PPS 

w Stawiszynie 

PPS 

w Zbiersku 

1 organizacja szkoleń, seminariów oraz 

konferencji szkoleniowych dla 

nauczycieli oraz szkolenia 

 rad pedagogicznych 

 

4 913 zł 

 

1 500 zł 

 

800 zł 

 

1 000 zł 

2 organizacja  warsztatów metodycznych 

i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego 

 

- 

 

 - 

 

202 zł 

 

- 

3 opłaty za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli 

 

2 000 zł 

 

2 880 zł 

 

- 

 

486,50 zł 

4 opłaty za kursy kwalifikacyjne                 

i doskonalące, seminaria oraz inne 

formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez 

dyrektora 

 

2 315 zł 

 

1 238 zł 

 

600 zł 

 

- 

5 koszty przejazdów oraz zakwaterowania      

i wyżywienia nauczycieli 
1 400,00 zł 750,00 zł - - 

6 RAZEM 10 628,00 zł 6 368,00 zł 1 602,00 zł 1 486,50 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 



do Uchwały Nr IV/20/2015 

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela             w 

planach finansowych organów prowadzących placówki oświatowe wyodrębnia się środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wysokość tych środków może 

wynosić od 0,5% do 1%  planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli. W budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn zostało zaplanowana 0,5%. 

 Zgodnie z§ 6 ust. 2 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 

dofinansowanych 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. Nr 46, poz. 430), organ prowadzący 

opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Plan ten powstaje na podstawie wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli. We 

wnioskach dyrektorzy wskazują na jakie formy kształcenia planują przeznaczyć przyznane 

środki oraz ich wysokość. 

 Projekt uchwały został zgodnie z przepisami prawa zaopiniowany przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

  


