
UCHWAŁA NR XV/105/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. 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 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie 
Gminy Białobrzegi w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

§ 2. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 wyodrębniona 
została w budżecie gminy w rozdziale: 80146 i 85446 na kwotę 62 576 zł. 

§ 3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białobrzegi na rok 2020, stanowi załącznik do uchwały. 

§ 4. Ze środków określonych w § 1 dofinansowane będą następujące formy kształcenia: 

1) studia wyższe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2) studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych; 

3) inne studia podyplomowe; 

4) kursy doskonalące; 

5) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym kadry kierowniczej.

§ 5. Określa się specjalności na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku: 

1) pedagogika lecznicza, terapia i diagnoza pedagogiczna, pedagogika specjalna, surdopedagogika, 
tyflopedagogika, olifrenopedagogika, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, bibliotekoznawstwo, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, profilaktyka uzależnień, praca z dzieckiem niepełnosprawnym, 
utalentowanym i sprawiającym trudności, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji 
włączającej, maluch z opóźnionym rozwojem mowy, terapia dzieci z autyzmem przygotowująca słuchaczy do 
rozpoznawania trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD, edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, doskonalenie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym, dziecko niepełnosprawne w przedszkolu ogólnodostępnym, pozyskiwanie środków unijnych; 

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

3) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu, prawidłowej organizacji pracy świetlicy szkolnej, 
motywowanie uczniów, wykorzystanie nowoczesnych form i technik dydaktycznych w edukacji i terapii, 
rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów w procesie samodzielnego uczenia się oraz upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów klas kończących szkoły podstawowe w wyborze 
ścieżki edukacyjno – zawodowej, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów; 

4) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, pracy wychowawczej, stosowania prawa 
oświatowego, pozyskiwania środków zewnętrznych, informacja zwrotna jako narzędzie poprawiające pracę 
zespołów nauczycielskich, ocenianie kształtujące, ewaluacja wewnętrzna, wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, kształcenie kluczowych kompetencji językowych i umiejętności 
w realizacji działań związanych z programami edukacyjnymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych np.: 
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Erazmus+ oraz e-Twining; analiza i interpretacja wyników sprawdzianów, testów kompetencji, egzaminów 
próbnych i zewnętrznych w kontekście nowej reformy oświatowej; 

5) inne wynikające z potrzeb placówki.

§ 6. Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły 
wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 80% poniesionych kosztów, nie więcej niż 1500 zł za 
semestr nauki (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski
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Załącznik   

do Uchwały Nr XV/105/2019 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 
   

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r. 
 
 

Nazwa szkoły/przedszkola Wysokość środków 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. KEN w Białobrzegach 
35 913 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Suchej 

15 117 zł 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i 
Małgosi w Białobrzegach 

5 288 zł 

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. 
Kubusia Puchatka w Białobrzegach 

6 258 zł 
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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 2019 r. poz. 2215) w budżetach 
organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Bezpośrednią podstawą prawną projektu uchwały jest § 5 i 
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 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. Ponadto, zgodnie 
z art. 70a ust.3 cytowanej ustawy, podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli. W celu dopełnienia procedury, projekt uchwały przekazany został do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZNP w Białobrzegach, Sekcji Regionalnej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Radomiu oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „ Solidarność – 80” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Radomiu. 
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