
UCHWAŁA NR XV/119/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia MEN z dnia 

23 sierpnia 2019 r. 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. W budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie, zwanych dalej "szkołą". 

§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 

formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 

nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 

zawodowe nauczycieli; 

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły 

wyższe; 

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego; 

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli. 

§ 4. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się według planu 

będącego załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 5. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 

potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.  

§ 6. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego określone w §3 ust. 1 pkt 1-2. 

§ 7. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których mowa w § 3 w roku 2020 może wynieść 

nie więcej niż 1.000,00 zł dla jednego nauczyciela w danym roku. 
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§ 8. Nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie, o którym mowa w § 7, składa do dyrektora szkoły 

uzasadniony wniosek wraz z dowodem potwierdzającym poniesione koszty. Po ukończeniu okrelonej formy 

doskonalenia, nauczyciel donosi potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego semestru studiów, dyplom 

ukończenia danej formy kształcenia lub zaświadczenie ukończenia danego etapu kształcenia wydane przez 

szkołę wyższą lub placówkę doskonalenia nauczycieli oraz inny podmiot, o którym mowa w §3 pkt 1. 

§ 9. 1. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie przysługuje 

nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego. 

2. Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje 

nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko 

jeden z nich. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Mirosława Kobyłka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/119/2020 
Rady Gminy Godziesze Wielkie  

z dnia 28 lutego 2020 r. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELI  NA 2020 ROK W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ 

GMINĘ GODZIESZE WIELKIE 

W tym: 

L.p. Nazwa szkoły 
Środki 

zaplanowane w 
2020 r. 

Szkolenia 
nauczycieli 

wraz z 
kosztami 
podróży 

Dofinansowan
ie kształcenia 
w szkołach 
wyższych 

wraz z 
kosztami 
podróży 

1 2 3 4 5 

 Dział 801 rozdział 80146    

1. Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach 
Wielkich 25.120,00 21.120,00 4.000,00 

2. Zespół Szkól w Woli Droszewskiej 10.820,00 7.820,00 3.000,00 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie 
Siódmym 16.770,00 12.770,00 4.000,00 

4. Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie 6.883,00 4.883,00 2.000,00 

5. Szkoła Podstawowa w Żydowie 4.543,00 4.543,00 0,00 

 RAZEM: 64.136,00 41.952,00 13.000,00 

 Dział 854 rozdział 85446    

1. Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach 
Wielkich 931,00 0,00 931,00 

 RAZEM: 931,00 0,00 931,00 

OGÓŁEM 65.067,00 51.136,00 13.931,00 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XV/119/2020

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE

Z DNIA 28 LUTEGO 2020 R.

Zgodnie z art. art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.

z 2019 r. poz. 2215) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.

z 2019 r. poz. 2215) podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu

opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi

organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentowanych w

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach

dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W niniejszej sprawie uzyskano pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału

Międzygminnego w Kaliszu pismem z dnia 03.02.2020 r..

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 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 w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie

maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz specjalności i

formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za konieczne.
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