
 
UCHWAŁA Nr XXXVI/208/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 22 lutego 2018 r. 

 
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela w 2018 roku 

 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) w związku z art.70a ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm.) oraz § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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, ze zm.) Rada Miejska w Pogorzeli 
uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018   
wyodrębnione zostały w budżecie Gminy Pogorzela w kwocie 41290 zł. 
 
§ 2.1. Ustala się w roku 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 100%, jednak nie więcej niż 
1500 zł na semestr dla jednego nauczyciela. 
2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu 
podlega tylko jeden z nich. 
 
§ 3. Ustala się w roku 2018 następujące specjalności, na które przyznawane jest 
dofinansowanie: 
1) bezpieczeństwo i higiena pracy, 
2) diagnoza,  
3) doradztwo zawodowe, doradztwo metodyczne, 
4) edukacja informacyjna,  
5) edukacja medialna, 
6) indywidualizacja procesów nauczania, 
7) informatyka,  
8) język angielski, 
9) kontrola zarządcza, 
10) korzystanie z nowoczesnych środków dydaktycznych,  
11) logistyka, 
12) nowoczesne metody nauczania,  
13) ochrona danych osobowych, 
14) oligofrenopedagogika, 
15) organizacja i zarządzanie oświatą, 
16) pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
17) przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole,  
18) realizacja nowej podstawy programowej, 
19) rytmika z elementami tańca, 



20) spedycja, 
21) techniki multimedialne, 
22) technologie informacyjne, 
23) teologia, 
24) terapia pedagogiczna,  
25) tworzenie i aktualizacja stron WWW, 
26) współpraca ze środowiskiem, 
27) zmiany w prawie oświatowym. 
 
§ 4.  Ustala się w roku 2018 następujące formy kształcenia: 
1) studia licencjackie,  
2) studia magisterskie, 
3) studia podyplomowe,  
4) kursy kwalifikacyjne, 
5) kursy doskonalące, 
6) szkolenia,  
7) seminaria,  
8) konferencje,  
9) warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Marlena Kalbarczyk 
 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVI/208/2018 
Rady Miejskiej w Pogorzeli 

z dnia 22 lutego 2018 r. 
w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela w 2018 roku 

 
Finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli należy do zadań organu 

prowadzącego. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia 
się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem 
doradztwa metodycznego. W związku z realizacją tego obowiązku uwzględniając regulacje 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.  
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowanych 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, ze zm.) organ 
prowadzący 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.  

Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  
i przedszkola.  

Uchwała uzyskała pozytywną opinię związków zawodowych. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


