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UCHWAŁA NR XXXIX/342/2017 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 1 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia nauczycieli szkół i przedszkoli dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko 

Na podstawie art. 70a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 

2016. 1379 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia  Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. 

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 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. 2002.46.430 ze 

zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyodrębnia się fundusz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych rocznych środków przeznaczanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

§ 2. Ustala się na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 90% ponoszonych przez nauczyciela kosztów za 

kształcenie, nie więcej niż 1500 zł za semestr.  

§ 3. Dofinansowaniem o którym mowa w §1 obejmuje się studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz 

uzupełniające studia magisterskie związane z:  

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, wynikających z planu doskonalenia 

zawodowego danej placówki oświatowej lub w związku ze zmianami oświatowymi; 

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii i terapii pedagogicznej; 

3) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie języka obcego w szczególności na poziomie przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym; 

4) uzyskaniem innych specjalności wynikających z planu pracy poszczególnych placówek oświatowych 

znajdujących się na terenie gminy Drezdenko. 

§ 4. Dofinansowanie przyznawane jest zgodnie z potrzebami szkoły z uwzględnieniem następujących 

priorytetów: 

1) doskonalenie z zakresu umiejętności psychologicznych; 



Id: 5B89DDDD-E6BF-452A-A757-D6B571083B26. Uchwalony Strona 2 

 

2) praca z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (integracja sensoryczna, doskonalenie 

umiejętności wychowawczych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie agresji 

i przemocy w szkole, praca z uczniami z deficytami rozwojowymi); 

3) doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu (motywowanie uczniów, praca z uczniem zdolnym); 

4) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w placówkach oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko; 

5) zwiększanie szans edukacyjnych i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych; 

6) edukacja prozdrowotna; 

7) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych; 

8) przygotowanie do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

9) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły; 

10) aktualizacja wiedzy i doskonalenie z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy; 

11) doskonalenie pracy z dziennikiem elektronicznym; 

12) inne, wynikające z planu pracy poszczególnych placówek oświatowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Drezdenko. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Drezdenku 

 

 

Adam Kołwzan 
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UZASADNIENIE 

          Zgodnie z treścią art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2016. 

1379 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu 

podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 

wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach 

organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 

szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków Rada Miejska w Drezdenku opracowuje na 

każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i w porozumieniu z 

dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustala specjalności i formy kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznane.  

          Treść projektu niniejszej uchwały zgodnie z zapisami ww. przepisów prawa została uzgodniona z 

dyrektorami szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. 

          Ponadto projekt przedmiotowej uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

           

 


