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UCHWAŁA NR VI.46.2019
RADY GMINY PRZYTYK
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenie
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 70 a ust. 1 i 3, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze. zm.) w związku z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
w porozumieniu z dyrektorami szkół i po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Gminy Przytyk
uchwala co następuje:
§ 1. W budżetach poszczególnych szkół i przedszkola wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia nauczycieli tych placówek oraz ustala się maksymalne kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
Gminy Przytyk stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk oraz dyrektorom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Przytyk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło
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Załącznik Nr 1do uchwały Nr VI.46.2019
Rady Gminy Przytyk
z dnia 29 marca 2019 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk
§ 1. Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów ustala się na rok 2019 plan dofinansowania form
doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum na terenie Gminy
Przytyk.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe
nauczycieli na rok 2019 wynosi 46.300,00 zł.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dzieli się pomiędzy poszczególne
jednostki oświatowe proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.
3. Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek oświatowych, po uwzględnieniu
przeliczenia z § 2 ust. 2, wynosi dla:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku -

17.300,00 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie – 7.700,00 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie – 9.200,00 zł
- Publicznego Gimnazjum w Przytyku – 6.800,00 zł
- Publicznego Przedszkola w Przytyku – 5.300,00 zł
4. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub placówkę
doskonalenia nauczycieli wynosi na rok 2019 do 50 proc. kwoty opłaty za kształcenie (czesne – jeden semestr),
ale nie więcej niż 1.500,00 zł w ciągu roku budżetowego.
5. Szkolenia rady pedagogicznej, zespołów problemowych i przedmiotowych finansowane są w 100%.
§ 3. 1. Formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2019 roku to:
a) studia magisterskie (w tym uzupełniające),
b) studia licencjackie,
c) studia podyplomowe,
d) kolegia języków obcych,
e) kursy kwalifikacyjne.
2. Specjalności objęte dofinansowaniem w 2019 roku to:
a) języki: angielski, niemiecki ,
b) matematyka, fizyka
c) historia, wiedza o społeczeństwie,
d) terapia pedagogiczna,
e) neurologopedia,
f) bibliotekarstwo,
g) inne związane z potrzebami placówki
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§ 4. Przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego nauczyciel lub dyrektor placówki oświatowej
ubiegający się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego składa wniosek o dofinasowanie.
§ 5. 1. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez
nauczyciela lub dyrektora:
1 wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub w przypadku dyrektora przez Wójta Gminy
Przytyk , z przyznaną wysokością dofinansowania,
2 zaświadczenia z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, oraz wysokości uiszczonej
opłaty za jeden semestr,
2. Przyznane dofinansowanie wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy.
§ 6. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalna kwota dopłat oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, zostały ustalone w porozumieniu
z dyrektorami szkół i zaopiniowane przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli Gminy Przytyk.

