UCHWAŁA NR VII/55/2019
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019,
poz. 506 ) w związku z art. 70 a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (t.j.
Dz.U.z 2018 r. poz. 967 z póź.zm.), §7 i §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia
2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz.U. z 2019, poz.136)
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli, Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. W planie budżetu Gminy Jabłonka na rok 2019 wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zwiększają plany
finansowe poszczególnych szkół i przedszkoli.
§ 2.
W roku 2019r. dofinansowaniem będą objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli, których
wykorzystanie jest zgodne z potrzebami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Jabłonka:
1) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć;
2) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu lub prowadzonych dodatkowych zajęć;
3) szkoleń rad pedagogicznych;
4) materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych;
5) kosztów przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym.
§ 3.
Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie
w każdym semestrze w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli:
1) studia I stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera) – do 30% wpłaty
dokonanej przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 800,00 zł;
2) studia II stopnia ( uzupełniające wykształcenie do poziomu magisterskiego)do 40% wpłaty dokonanej przez
nauczyciela , nie więcej jednak niż 900,00 zł;
3) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne – do 50% wpłaty dokonanej przez nauczyciela, nie więcej jednak
niż 1000,00 zł.
§ 4.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 obejmuje uzyskiwanie kwalifikacji w szczególności z zakresu:
- pomoc psychologiczna ( pedagogika specjalna, terapia dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,
surdopedagogika, tyflopedagogika, logopedia, socjoterapia, oligofrenopedagogika, psychologia),
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- edukacja dla bezpieczeństwa,
- doradztwo zawodowe,
- technika,
- wiedza o społeczeństwie,
- wychowanie do życia w rodzinie,
- inne wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki. Wzór wniosku
nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Decyzje w sprawie dofinansowania doskonalenia nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola.
§ 6.
Decyzje w sprawę dofinansowania doskonalenia dyrektora szkoły lub przedszkola podejmuje dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Jabłonce.
§ 7.
Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może otrzymać dofinansowanie do studiów lub kursu
kwalifikacyjnego tylko u jednego pracodawcy.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.
§ 9.
Traci moc uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie
wyodrębnienia
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola
samorządowego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonka oraz ustalenia regulaminu dysponowania
tymi środkami na 2011 rok.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jabłonka
mgr inż. Eugeniusz Moniak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/55/2019
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 7 maja 2019 roku

…………………………………………………
(miejscowość, data)

Wniosek
o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..……….…..
Nazwa szkoły /przedszkola …………………………………………………………………..………………….…
Wykształcenie(uzyskany tytuł zawodowy) :
………………………………………………………………………………………………………………………
Stanowisko, nauczany przedmiot główny/typ prowadzenia zajęć :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Stopień awansu zawodowego: ……………………………………….……………………………………….……
1. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do:
- studiów podyplomowych/magisterskich: ………………………………………………………………………...
(kierunek studiów, specjalność)
- kursu kwalifikacyjnego :……………………………………………………………………………………….….
- inne: ………………………………………………………………………………………………………………..
2.Dane uzupełniające:
- koszt wybranej formy doskonalenia ( studiów magisterskich, podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego):
…………………………………………………….…………………………………………………………...........
- data rozpoczęcia studiów, kursu kwalifikacyjnego: ……………………………………………………………..
- czas trwania studiów (kursu) :……………………………………………………………………………………..
- wnioskowana kwota dofinansowania :…………………………………………………………………………….
- dane instytucji szkolącej :………………………………………………………………………………………….
3. Do wniosku załączam dowody poniesionych kosztów na wnioskowaną formę doskonalenia :
1)…………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………
W przypadku przerwania studiów z własnej winy, zobowiązuję się do zwrotu przyznanego dofinansowania.

….……………, dnia

…………………………

……………………………………
( podpis nauczyciela)

Adnotacja dyrektora /organu prowadzącego w przypadku dofinansowania dla dyrektora placówki
oświatowej.
Powyższa forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z perspektywicznymi potrzebami szkoły/przedszkola.
Stwierdzam, że wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania.
……………………………
( podpis dyrektora szkoły)

Przyznaję dofinansowanie w wysokości …………………………………………………………………………
( kwota, słownie)

…………………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora/organu prowadzącego w przypadku
dofinansowania dla dyrektora)
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