
UCHWAŁA NR VII/67/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia  Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 7 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 przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz po zaopiniowaniu przez związki 
zawodowe zrzeszające nauczycieli

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyodrębnione w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny środki, o których mowa w art. 70a 
ust. 1 Karty Nauczyciela przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodnego nauczycieli 
zgodnie z Planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 
2019, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 

Przyjmuje się Plan  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 50% pobieranych opłat, jednak nie wyższą niż 
1 000,00 zł za semestr nauki.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XLV/511/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 stycznia 
2018 r. w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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Załącznik do uchwały Nr VII/67/19

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok 2019

1. Podstawa opracowania:

Plan opracowano na podstawie wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny uwzględniających: potrzeby w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczególnych szkół i przedszkoli; wyniki ewaluacji 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski; wyniki sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego; zadania związanego z realizacją podstawy programowej oraz podstawowe kierunki 
realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2. Plan określa:

specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane
w roku 2019.

3. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się specjalności i formy 
kształcenia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, zgodne
z potrzebami szkół/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny.

4. Formy doskonalenia zawodowego objęte dofinansowaniem:

1) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe i metodyczne, seminaria;

2) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

3) inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb szkoły/przedszkola dla nauczycieli, 
skierowanych przez dyrektora szkoły/przedszkola;

4) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 
udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w formach doskonalenia 
zawodowego, o których mowa w pkt. 1-3, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje;

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

5. Dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli obejmuje: nabycie, uzupełnienie i doskonalenie kwalifikacji zgodnie  z potrzebami 
szkół/przedszkoli w zakresie:

1) terapii pedagogicznej;

2) organizacji i zarządzania oświatą;

3) filologii angielskiej;

4) pedagogiki specjalnej w tym logopedii, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki;

5) techniki oraz innych specjalności wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły.

6. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje 
nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu 
dziekańskiego.

7. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje nauczyciela do 
zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania.
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