UCHWAŁA NR XLV/269/22
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poświętne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 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 (t.j. Dz. U.
poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy Poświętne na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w ogólnej kwocie 19 490,00 zł.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
wyodrębnione są w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.
§ 2. Ustala się na 2022 rok następujące formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe
i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) studia wyższe;
2) studia podyplomowe;
3) kursy kwalifikacyjne;
4) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli;
5) warsztaty metodyczne i przedmiotowe;
6) szkolenia rad pedagogicznych.
§ 3. Ustala się na rok 2022 następujące specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły
wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) plastyka;
2) doradztwo zawodowe;
3) geografia;
4) informatyka;
5) edukacja dla bezpieczeństwa;
6) wychowanie do życia w rodzinie.
§ 4. 1. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za studia wyższe, studia
podyplomowe i kursy kwalifikacyjne pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
w wysokości do 50% tej opłaty za jeden semestr, nie więcej jednak niż 800 zł za jeden semestr.
2. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za udział w seminariach, konferencjach,
wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w części lub całości w ramach
posiadanych środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
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§ 5. O refundowanie kosztów poniesionych na dokształcanie może ubiegać się nauczyciel zatrudniony, co
najmniej na ½ etatu, na czas nieokreślony.
§ 6. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może otrzymać dofinansowanie do studiów lub kursu
kwalifikacyjnego tylko u jednego pracodawcy.
§ 7. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie do studiów, w każdym kolejnym semestrze ma
obowiązek dostarczyć z uczelni informację:
1. o kontynuacji nauki,
2. o zaliczeniu semestru, za który otrzymał dopłatę,
3. o wysokości opłat pobieranych przez podmiot prowadzący doskonalenie (dowód wpłaty).
§ 8. Dopłaty do kosztów kształcenia nie przysługują w sytuacji powtarzania roku, urlopu dziekańskiego,
urlopu zdrowotnego lub bezpłatnego urlopu wychowawczego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1762), w uchwale budżetowej Gminy Poświętne, wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w kwocie 19 490 00 zł. Podział środków na placówki przedstawiono
w poniższej tabeli:

L.p.

Placówka

Ogółem

1.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem

13 430,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Dębie

6 060,00 zł

Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. poz. 1653) nakłada na organ prowadzący obowiązek
opracowania na dany rok kalendarzowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalną kwotę
dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Projekt
uchwały
został
przygotowany
w porozumieniu
z dyrektorami
i przedszkoli, a także został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

szkół

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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