
 

UCHWAŁA NR XXV/209/2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi. 

 
Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku                  

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.1)  oraz § 6 ust.3 i  § 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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 z późn. zm.2)  uchwala się co następuje: 
 
§ 1.Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                             
są wyodrębnione w budżecie Gminy Białobrzegi w wysokości 1% planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
 
§ 2. Wysokość środków na  dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 
2017 wyodrębniona została w budżecie gminy w rozdziale: 80146 i 85446 na kwotę 60 657zł. 

 
§ 3 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych                       
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok 2017, stanowi 
załącznik do uchwały. 
 
§ 4. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkół: 

1) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
kadry kierowniczej; 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych; 
4) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli; 
5) szkolenia rad pedagogicznych; 
6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 
7) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły; 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357,                   
poz. 1268, poz. 1418. 
2 Zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2015 r. 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) 



 

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 
podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, 
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą                       
w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
 

§ 5. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej                     
na 2017rok przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli,                           
z uwzględnieniem następujących specjalności jako priorytetów: 

 
1) socjoterapia i terapia pedagogiczna, opieka pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, 

przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, profilaktyka uzależnień, praca                        
z dzieckiem niepełnosprawnym, utalentowanym i sprawiającym trudności; 

2) techniki multimedialne ,technologie informacyjne, nauczanie języka angielskiego dla 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

3) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu, prawidłowej organizacji pracy 
świetlicy szkolnej, motywowanie uczniów, wykorzystanie nowoczesnych form i 
technik dydaktycznych a edukacji i terapii, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 

4) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, 
stosowania prawa oświatowego, pozyskiwania środków zewnętrznych; 

5) inne wynikające z planu pracy szkoły. 
 

§ 6. Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 80% poniesionych 
kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych) dla 
jednego nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach kwota może być pokryta w całości. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 
 

 
        Przewodniczący  

       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

        Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZASADNIENIE 
 

 Finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli należy do zadań organu 
prowadzącego szkoły. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących 
szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,                        
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.  

 Bezpośrednią podstawą prawną projektu uchwały jest § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.), a także § 6  w 
rozporządzeniu zmieniającym , które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.( Dz.U. Z 2015r. 
poz. 1973). Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala corocznie maksymalną kwotę 
dofinansowania.. Jednocześnie w myśl tego paragrafu do zadań organu prowadzącego należy 
również ustalenie specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane. 

Uchwała została przygotowana w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek z terenu 
gminy Białobrzegi, którzy przekazali swoje uwagi, dotyczące maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat doskonalenia nauczycieli oraz propozycje priorytetów wskazujących 
specjalności i formy kształcenia w 2017 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 
do Uchwały Nr  XXV/209/2016 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 29 grudnia 2016 r.  

 
   

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r. 
 
 

Nazwa 
placówki 

Szkolenia, seminaria, 
konferencje dla 
nauczycieli, 
kadry pedagogicznej          
i rad pedagogicznych 
wynikające       z 
potrzeb 
edukacyjnych 
szkoły/ 
doradztwo 
metodyczne        

Opłaty 
pobierane 
przez szkoły 
wyższe, zakłady 
kształcenia 
nauczycieli 

Materiały 
szkoleniowe 

i 
informacyjne 

Razem 
 

Publiczne  
Gimnazjum 

im. Jana 
Kochanowskiego 

5870,00 6000,00 2000,00 13870 

PSP nr 1 
im. KEN 

 

14138,00 9800,00 2000,00 25938 

PSP  w Suchej 4592,00 2700,00 2000,00 9292 
PP nr 1 

 
 

4014,00 1000,00 1000,00 6014 

PP nr 2 3343,00 1200,00 1000,00 5543 
 

 
 
 
 
 
 
 


