
UCHWAŁA NR XXXIX / 237 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności 
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372) art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1762 t.j.) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) Rada Gminy w Czarnocinie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie 
Gminy Czarnocin na 2022 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Ze środków o których mowa w § 1 finansuje się: 

1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, 

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, 

3) inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych danej szkoły lub placówki 
oświatowej, 

4) dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

§ 3. 1. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne 
z zakresu i w specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i placówek oświatowych, a w szczególności 
priorytetem objęte jest: 

1) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, 

2) uzyskanie kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

a) edukacji wczesnoszkolnej, 

b) języka angielskiego, 

c) chemii, 

d) biologii, 

e) prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

f) gimnastyki korekcyjnej 

2. Studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach innych niż wymienione 
w ust. 1 można dofinansować pod warunkiem uzasadnionego wniosku. 

§ 4. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin 
ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli na 2022 rok, pobieranej przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości: 

1) do 100% kwoty tej opłaty na semestr nauki, ale nie więcej niż 2 500,00 zł w przypadku dofinansowania, 
o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) do 80% kwoty tej opłaty na semestr nauki, ale nie więcej niż 2 000,00 zł w przypadku dofinansowania, 
o którym mowa w § 3 ust. 2. 
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2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden 
z nich. 

3. Dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
będzie przyznawane dwa razy w roku budżetowym. 

4. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje na 
wniosek nauczyciela dyrektor szkoły. 

5. W przypadku dofinansowania doskonalenia zawodowego dyrektora, decyzję podejmuje Wójt Gminy 
Czarnocin. 

§ 5. Dyrektor szkoły podstawowej lub placówki oświatowej, w terminie do 31 marca danego roku, składa 
Wójtowi Gminy Czarnocin sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego . 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości 
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Zgodnie z §5 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, organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na 
dany rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę m.in. 
wnioski złożone przez dyrektorów szkół i placówek uwzględniające potrzeby w tym zakresie. W myśl 
§ 6 wskazanego wyżej rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala 
corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności 
i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
Zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela wykonuje zgodnie z art. 91d pkt 1 tej ustawy rada gminy. Stosownie do art. 70a ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela zasięgnięto opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli. 
Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. 
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