
Projekt

z dnia  27 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
rok budżetowy 2020.

Na podstawie art. 70a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019r. poz. 2215) oraz § 5, § 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. z 2019r. poz. 1653) 
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok budżetowy 
2020 wraz z:

1) maksymalną kwotą dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) oraz specjalnościami i formami kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznawane,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził:
Wydział Oświaty i Spraw Spełecznych

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020 ustalony 
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych  prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski

1. Wyodrębnione w budżecie gminy na 2020 rok środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w kwocie 73 610 zł, przeznacza się na dofinansowanie następujących form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli:

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie                                            
i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.

2. Maksymalną  kwotę dofinansowania jednemu nauczycielowi opłat pobieranych za kształcenie 
prowadzone  przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, ustala się w roku 2020 w wysokości 
4 000 zł. 

3. W 2020 roku dofinansowanie będzie przyznawane na indywidualne formy kształcenia nauczycieli przez 
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, w zakresie specjalności:

- język obcy,

- oligofrenopedagogika, 

- terapia pedagogiczna,

- logopedia,

- etyka,

- studia uzupełniające kwalifikacje (drugi przedmiot w zakresie specjalności poszczególnych placówek), 

- tyflopedagogika, 

- surdopedagogika,

- uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych, 

- zarządzanie oświatą,

- doradztwo zawodowe,

- resocjalizacja z socjoterapią,

- praca z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera,

- edukacja włączajaca.
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4. Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  na 2020 r.

Lp. Placówka
Kwota ogółem

1 PSP Lewin Brzeski 29 600
2 PSP Łosiów 14 500
3 PSP Skorogoszcz 12 200
4 PP Nr 1 Lewin Brz. 5 050
5 PP Nr 2 Lewin Brz. 4 800
6 PP Łosiów 3 480
7 PP Skorogoszcz 2 880
8 PP Przecza 1 100

Razem 73 610
Obsługę finansową placówek w zakresie realizacji Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok budżetowy 2020 prowadzi Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia

się środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W latach poprzednich
wyodrębniano takie środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, przy czym były to środki przeznaczane również na dofinansowanie
doradztwa metodycznego. Obecnie doradztwo metodyczne będzie realizowane przez podmioty o zasięgu
wojewódzkim – od 1 styczna 2019 roku organizowanie doradztwa nie jest już kompetencją gminy.
Sposób podziału tych środków na doskonalenie określa nowe, drugie już w tym roku Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1653). Rozporządzenie nakłada na dyrektorów i organ prowadzący
obowiązek uwzględniania przy wyborze form doskonalenia wniosków z nadzoru pedagogicznego, poziomu
osiąganych wyników egzaminów, stopnia realizacji wymagań wobec szkół i placówek określonych
w przepisach oświatowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem organ prowadzący szkoły biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół ustala

plan dofinansowania doskonalenia zawodowego na dany rok budżetowy, który uwzględnia plany szkolne
w tym zakresie. Wspólnemu ustaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia oraz maksymalna kwota
dofinansowania opłat za doskonalenie realizowane w uczelniach. Plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedstawiony w projekcie Uchwały został ustalony na spotkaniu z dyrektorami szkół
i przedszkoli (w dniu 27 listopada 2019r.). W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych
nauczycieli, tj. ZNP oraz NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania – plan został pozytywnie
zaopiniowany przez te organizacje związkowe.
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