
 

UCHWAŁA Nr XIV/93/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 2 września 2019 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,  
na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 r. w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1
), art. 70a ust. 1  i ust. 2a w związku z art. 91d pkt. 1 

ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.
2
), §7                    i §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 

2019 r. w  sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 136) uchwala się, co następuje: 
 

 § 1. Środki wyodrębnione w budżecie Gminy Karczew na dofinansowanie 

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

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 

ustawy Karta Nauczyciela, dzieli się w sposób następujący: 

1) 25 % - na dofinansowanie opłat pobieranych za kształcenie przez uczelnie, instytuty, 

zakłady kształcenia nauczycieli za studia uzupełniające magisterskie, studia 

podyplomowe, drugi kierunek studiów, kursy kwalifikacyjne, 

2) 75 % - na: 

a) kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, 

b) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, 

seminariów, konferencji dla nauczycieli, 

c) pracę w sieciach współpracy, grupach roboczych, zespołach zadaniowych i 

problemowych dyrektorów szkół i nauczycieli, 

d) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

e) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 

§ 2. Środki określone w § 1 pkt 2 przeznacza się na organizację różnych form 

doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:  

1) udział nauczycieli, w tym kadry kierowniczej w kursach doskonalących, szkoleniach, 

seminariach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, 

2) wsparcie dla nauczycieli zdobywających dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami 

placówki, 

3) realizacja nowych wymagań pojawiających się w postawie programowej, 

4) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi 

zmianami w systemie oświaty, 

5) realizacja nowych wymagań pojawiających się w postawie programowej, 

6) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi 

zmianami w systemie oświaty, 

7) realizacja nowych wymagań pojawiających się w postawie programowej, 

8) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi 

zmianami w systemie oświaty, 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 

2019 r. poz. 730 i 1287.  

 



 

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela, 

10) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli, 

11) doskonalenie nauczycieli w zakresie wspomagania wybranych aspektów  pracy placówki, 

12) doskonalenie nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych  

i wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, w tym przeciwdziałanie 

wszelkim przejawom agresji i przemocy, w tym mowie nienawiści, 

13) doskonalenie nauczycieli w zakresie kształcenia  uczniów niepełnosprawnych w 

szkołach/przedszkolach ogólnodostępnych, 

14) doskonalenie nauczycieli w zakresie ewaluacji wewnętrznej w praktyce 

szkolnej/przedszkolnej oraz podnoszenia jakości pracy placówki, 

15) przygotowanie do realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej, programów 

współpracy edukacyjnej w ramach projektów UE. 

 
§ 3. 1. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za 

kształcenie pobieranej przez uczelnię w wysokości 50 % tej opłaty dla jednego nauczyciela. 

           2.  Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku 2019. 

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

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

4. O dofinansowanie mogą starać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach/ 

przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew.  

5. Nauczyciele zatrudnieni w więcej niż jednej szkole / przedszkolu na terenie Gminy 

Karczew mogą ubiegać się o dofinansowanie danej formy doskonalenia tylko w jednej 

placówce. 

6. Nauczyciel, którzy ubiega się o dofinansowanie indywidualnego doskonalenia 

zawodowego składa do dyrektora placówki wniosek z potwierdzeniem uiszczenia opłaty  

z tytułu uczestnictwa w danej formie kształcenia. 

 

§ 4. Nie można dwukrotnie ubiegać się o dofinansowanie formy dokształcania / 

doskonalenia tej samej specjalności. 

             

            § 5. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz 

specjalności związane z: 

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z potrzebami 

szkoły/przedszkola, 

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

a) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

b) pedagoga specjalnego, 

c) wykorzystania technologii informacyjno–komunikacyjnych w nauczaniu. 

 

§ 6. 1. Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

mając na uwadze faktyczne potrzeby, podejmuje dyrektor szkoły / przedszkola, a w 

przypadku dyrektora - Burmistrz  Karczewa. 

 

            § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

            § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 18 ust 1. i 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, 

że do właściwości gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o 

ile ustawy nie stanowią inaczej. W związku z powyższym oraz art. 7a ust. 1 i ust. 2a ustawy 

Karta Nauczyciela Rada Miejska w Karczewie podejmuje uchwałę, w porozumieniu z 

dyrektorami szkół i przedszkoli, w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pracujących na terenie Gminy Karczew. Uchwała została 

zaopiniowana pozytywnie przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: ZNP w Otwocku 

i NSZZ „Solidarność” oddział w Otwocku. 
 

 

 
Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 


