
UCHWAŁA Nr XLI/294/2018 
RADY GMINY JADÓW 
z dnia 28 marca 2018r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875 i 2232), art.70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r., poz.1189) oraz§ 6 ust.2 i § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
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. z 2002r. Nr 46, poz.430), po zasięgnięciu opinii 
odpowiednich struktur związków zawodowych - Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje: 

§1 
Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na okres 
od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§2 
Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1) udział w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli, 
w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub przedszkola; 
5) szkolenie rad pedagogicznych; 
6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 
7) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówek oświatowych.~------
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola 
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje; 

§3 
Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 zależy od : 

1) potrzeb kadrowych w danej szkole, zgłoszonych przez dyrektora szkoły 
lub przedszkola w rocznym planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli; 

2) wysokości środków wyodrębnionych na ten cel, ujętych w gminnym rocznym planie 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącym załącznik 
m 1 do uchwały. 



§4 

1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego, o których mowa w§ 2 pkt 6,7 w wysokości 3.000,00 zł. 
2. Dofinansowanie kształcenia nie przysługuje w przypadku: 

I) powtarzania roku, semestru nauki; 
2) urlopu dziekańskiego. 

§5 

Ustala się specjalności formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie 
w2018 roku: 

I) specjalności: 

a) języki obce; 
b) informatyka, technologie informatyczne, edukacja multimedialna; 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych w zakresie oświaty; 
d) inne specjalności związane z potrzebami szkoły określonymi w wieloletnim 

planie doskonalenia; 
2) formy kształcenia: 

a) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające, 
b) studia podyplomowe, 
c) kursy kwalifikacyjne, 
d) kursy doskonalące. 

§6 

Szczegółowego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
dokonuje Wójt Gminy Jadów w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych szkół 
i przeszkoli. 

§7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów. 

§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r. 



Załącznik 

do Uchwały Nr XLI/294/2018 
Rady Gminy Jadów 

z dnia 28 marca 2018r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na 2018 rok. 

I. Kwotę 42 420,00 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych zero 

groszy) wydzieloną w budżecie Gminy Jadów w dziale 801 rozdziale 80146 - dokształcanie i 

doskonalenie zawodowe nauczycieli - przeznacza się na finansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

2. Realizacji wydatków dokonują dyrektorzy poszczególnych szkół 

w porozumieniu z Wójtem Gminy Jadów. 

przedszkoli 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/294/2018 
Rady Gminy Jadów 

z dnia 28 marca 2018r. 

Przedkładając powyższy projekt uchwały, Wójt Gminy ma na uwadze obowiązki wynikające 

także z § 6 pkt.2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowywanych 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, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół 

przedszkoli przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, złożone do 30 listopada danego roku. 

Rada Gminy w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala corocznie maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

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

przyznawane. 

W § 4 pkt.I uchwały ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego, o których mowa w§ 2 pkt 6, 7 w wysokości 3.000,00 zł. 

Kwoty na dofinansowanie w poszczególnych jednostkach wynikają z zapisu art. 70a ustawy 

Karta nauczyciela, i stanowią 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tych jednostkach. 
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