
UCHWAŁA NR XVIII/121/2020 
RADY GMINY WOLANÓW 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz 

określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2020. 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2019 roku, poz. 506 ze.zm.), 
art. 70a ust.1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 
z 2019 r.  Nr 2215) 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 kształcenia nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)  
Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżetach poszczególnych szkół i przedszkoli wyodrębnia się środki finansowe 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tych placówek. 

§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalne kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone 
w roku 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Murawski 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/121/2020 

Rady Gminy Wolanów 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

 

Plan 

 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenie maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przeznaczone w roku 2020 

 

§ 1. 

Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów ustala się na 2020 rok plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach  

i szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów. 

 

§ 2. 

1. Wysokość środków zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli na 2020 rok wynosi 61.387,00 zł. 

2. Kwota środków finansowych dla poszczególnych jednostek oświatowych wynosi dla: 

1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie                -     20.936,00 zł. 

2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie                     -     11.967,00 zł. 

3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku                    -     11.096,00 zł. 

4) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach            -      8.128,00 zł. 

5) Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Wolanowie  -     7.231,00 zł. 

6) Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie       -      2.029,00 zł. 

3. Kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli wynosi 100% kwoty opłaty semestralnej. 

4. Szkolenia rady pedagogicznej, zespołów problemowych i przedmiotowych 

finansowane są w 100%. 

§ 3. 
Dofinansowaniem objęte są następujące formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli: 

1) studia  licencjackie. 

2) studia magisterskie (w tym uzupełniające), 

3) studia podyplomowe, 

4) kursy kwalifikacyjne, 

5) kursy doskonalące, 

6) inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z 

potrzeb szkoły. 

§ 4. 
Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą 

występować nauczyciele którzy: 

1) Zatrudnieni są w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

2) Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z potrzebami kadrowymi                              

i organizacyjnymi szkoły. 

3) Muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na 

którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskują uprawnienia do nauczania 

dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły. 
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4) Nie korzystają z innych źródeł dofinansowania. 

5) Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i 

niepaństwowych szkołach wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach 

kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich, nauczycielskich kolegiach 

języków obcych). 

 

§ 5. 

Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów dla  

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

3) organizację warsztatów metodycznych, przedmiotowych, problemowych oraz innych 

form doskonalenia zawodowego, 

4) szkolenia rad pedagogicznych, 

5) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady szkolenia nauczycieli, 

6) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, 

 

§ 6. 
Określa się następujące specjalności dokształcania, na które przeznaczone jest 

dofinansowanie w 2020 roku: 

1) mające wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wynikające  

z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach i szkołach m.in. psychologia, terapia pedagogiczna    

oligofrenopedagogika, coaching i mentoring, 

2) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych 

dyrektorów szkół, 

3) pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach m.in. fizyka, chemia, 

biologia, geografia, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo 

zawodowe, etyka, 

4) przygotowujące nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych oraz do uzyskania wymaganych kwalifikacji do 

nauczania języka angielskiego. 

5) pozwalające na rozwiązanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród 

dzieci i młodzieży – budowanie programów zaradczych, 

6) pozwalające na zdobywanie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych m.in.  

w ramach konkursów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym 

sporządzenie wniosków o dofinansowanie, 

7) pozwalające na przygotowanie szkół do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej 

wynikającej z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego, 

8) inne specjalności związane z potrzebami placówki oświatowej. 

 

§ 7. 
Nauczyciel lub dyrektor placówki oświatowej ubiegający się o dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego składa wniosek o dofinansowanie wg wzoru określonego w załączniku do 

niniejszego planu, w terminie do 30 listopada za semestr I, a do 30 marca za semestr II. 

 

§ 8. 
Szczegółowego podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

dokonuje dyrektor placówki oświatowej po zasięgnięciu opinii związków  na podstawie 
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opracowanego w danej placówce oświatowej regulaminu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

 

§ 9. 

1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje  

        po złożeniu przez nauczycieli lub dyrektora: 

1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku 

dyrektora przez Wójta Gminy z przyznaną wysokością dofinansowania, 

2) zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia 

oraz wysokości czesnego za jeden semestr, 

3) potwierdzenia uiszczenia opłaty. 

2. Przyznane dofinansowanie jest wypłacane  na wskazany rachunek bankowy.  
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Załącznik  do  planu 

 

 

 

 

Wolanów, dnia ........................................ 

 

IMIĘ i NAZWISKO ........................................................................... 

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica) ...................... 

............................................................................................................. 

NUMER TELEFONU ......................................................................... 

 

 

Pan/Pani .................................................................... 

                                              Dyrektor Szkoły/ Przedszkola 

                                      /Wójt Gminy Wolanów * 

 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE 

POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ  LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

 
 

Na podstawie uchwały Nr …………... Rady Gminy Wolanów z dnia ………. 2020 roku składam 

wniosek  

z prośbą o dofinansowanie opłat czesnego / kursu*. 

 

1. Informacja o formie kształcenia : 

 

 

Nazwa doskonalenia 

 
 

Nazwa, adres uczelni/zakładu 

kształcenia nauczycieli 
 

Kierunek 

 

 

Czas trwania kształcenia 

 

 

Rok studiów/kursu 

 

 

Semestr 

 

 

Rodzaj studiów – pierwszego stopnia, 

drugiego stopnia, podyplomowe* 

 

Koszt semestru nauki/kursu 

 

 

Całkowity koszt nauki/.kursu 

 

 

wnioskowana kwota o dofinansowanie 

 

 

 

*- odpowiednie podkreślić 
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2. Miejsce zatrudnienia ( nazwa i adres placówki) : 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3. Stanowisko pracy, liczba godzin (nauczany przedmiot, status zawodowy) : 

................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Poziom wykształcenia, tytuł: 

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Krótkie uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia : 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

6. Nazwa banku i numer konta, na które należy przekazać uzyskaną kwotę dofinansowania: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                                          ……………………………………. 

                                                                                                        (podpis nauczyciela) 

 

 

7. Opinia dyrektora szkoły/przedszkola/organu prowadzącego 

Uznanie celowości podjętego kształcenia (uwzględniając potrzeby szkoły, gminy) 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

 

 

...................................................               ................................................................................................ 

          (data)                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora szkoły, przedszkola, wójta )                     
 

 

 

 

Załączniki : 

1. Aktualne zaświadczenie z uczelni. 

2. Potwierdzenie zapłaty czesnego za określony semestr lub inny dokument (np.: faktura), na podstawie którego zostanie 

     uiszczone dofinansowanie w wysokości zatwierdzonej przez dyrektora szkoły/przedszkola. 
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