
 
UCHWAŁA NR XI/84/2019 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, ustalenia form i specjalności kształcenia  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Pogorzela w 2020 roku 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz  5 i 6 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczególnych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) Rada Miejska w Pogorzeli 
uchwala, co następuje: 
 
    § 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2020 wyodrębnione zostały w budżecie Gminy Pogorzela w kwocie 40680,00 zł. 
 
    § 2.1. Ustala się w roku 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 100%, jednak nie więcej niż 
2000,00 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 wykaz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2020 przyznawane 
jest dofinansowanie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
    § 4.  Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 
rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
    § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.  
 
    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Marlena Kalbarczyk 



Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XI/84/2019  

Rady Miejskiej w Pogorzeli  
z dnia 19 grudnia 2019 r.  

Wykaz form i specjalności kształcenia, na które w roku 2020 przyznawane jest dofinansowanie 
Formy kształcenia: 

1. studia podyplomowe, 
2. kursy kwalifikacyjne, 
3. kursy doskonalące, 
4. szkolenia, 
5. seminaria, 
6. konferencje, 
7. warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli.  
Specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie:  
1. agresywne zachowanie dzieci w przedszkolu i ich przyczyny, 
2. doradztwo metodyczne, 
3. doradztwo zawodowe, 
4. edukacja ekologiczna, 
5. gimnastyka korekcyjna, 
6. informatyka, 
7. integracja sensoryczna, 
8. komputer i Internet w dydaktyce, 
9. komunikacja dzieci z autyzmem, 
10. logistyka, 
11. motywowanie uczniów, 
12. nadpobudliwość u dzieci, 
13. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 
14. nowe podstawy programowe, 
15. oligofrenopedagogika, 
16. organizacja i zarządzanie oświatą, 
17. pomiar dydaktyczny, 
18. pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
19. praca wychowawcy klasowego, 
20. praca z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
21. praca z uczniem zdolnym, 
22. praca z uczniem mającym trudności w nauce, 
23. profilaktyka uzależnień, 
24. przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole,  
25. przedmiotowy system oceniania, 
26. rozwijanie kompetencji matematycznych, 
27. rytmika i elementy tańca, 
28. samorządność w szkole, 
29. spedycja, 
30. szkolne koło wolontariatu, 
31. szkolny program profilaktyczny, 
32. terapia pedagogiczna, 
33. Unia Europejska, 
34. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli, 
35. współpraca z rodzicami, 
36. wychowanie fizyczne, 
37. zmiany w prawie oświatowym. 

 
 



Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XI/84/2019  

Rady Miejskiej w Pogorzeli  
z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok 

 

Lp. Nazwa 
szkoły/placówki Formy doskonalenia zawodowego Kwota w zł 

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli; opłaty za kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli - § 4300 

5000,00 

1. Przedszkole 
Samorządowe Raj 
Psotników  
w Pogorzeli 

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania  
i wyżywienia nauczycieli - § 4410 800,00 

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli; opłaty za kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli - § 4300 

20680,00 

2. Szkoła 
Podstawowa im. 
Adama 
Mickiewicza  
w Pogorzeli 

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania  
i wyżywienia nauczycieli - § 4410 2000,00 

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli; opłaty za kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli - § 4300 

8700,00 

3. Zespół Szkół 
Ogólnokształcący
ch i Zawodowych 
im. Ziemi 
Pogorzelskiej  
w Pogorzeli Koszty przejazdów oraz zakwaterowania  

i wyżywienia nauczycieli - § 4410 3500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XI/84/2019 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, ustalenia form i specjalności kształcenia dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Pogorzela w 2020 roku 

 

  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do zadań organu 
prowadzącego. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń 
branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  
 Organ prowadzący ustala corocznie do dnia 31 stycznia na dany rok plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  
a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  
 
  Podziału środków, dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 
związkowych.  
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych w dniu 3 grudnia 2019 r. 
   
Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  
i dyrektor przedszkola.  
  

 
 
 
 
 

 


