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UCHWAŁA Nr VI/49/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 
w sprawie  ustalenia   planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez  uczelnie oraz ustalenia specjalności i form  kształcenia 

nauczycieli, na które dofinansowanie  jest przyznawane  w 2019 roku dla nauczycieli   

szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin 

 

 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) w związku z art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.  967 ze zm. )  oraz § 7   

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie  

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli   (Dz. U. 2019 poz. 136)   Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się  na 2019 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sochocin   zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. Z wyodrębnionych  w budżecie Gminy Sochocin na 2019 rok środków na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli   dofinansowuje się: 

1)  opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie, 

2) opłaty za udział nauczycieli ( w tym kadry kierowniczej) w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach, konferencjach, wykładach oraz innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

3)  koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

4)  koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły 

lub placówki. 

§3.Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, które będą objęte 

dofinansowaniem w 2019 roku;   

1)  wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, logopedia, kształcenie uczniów  

z niepełnosprawnością. 

2)  doskonalenie w zakresie  nauczanego przedmiotu, 

3) wynikające z planu pracy szkoły. 

§ 4. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez  

uczelnie  w wysokości do 50%  opłaty semestralnej, ale nie więcej niż 600 zł. (słownie:  

sześćset złotych) za jeden semestr. 

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

do  UCHWAŁY Nr VI/49/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 
w sprawie  ustalenia  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobierane przez  uczelnie oraz ustalenia specjalności i form  kształcenia nauczycieli, na 

które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku dla nauczycieli szkół                            

i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin 

 

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do organu 

prowadzącego placówki. Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w budżetach organów prowadzących na ww 

cel wyodrębnia się środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.  

w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli   (Dz. U. 2019 poz. 136)     

organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół  

i placówek, wyniki egzaminu ósmoklasisty, potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i placówek w województwie. W porozumieniu z dyrektorami szkół  

i placówek, ustala  corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez    uczelnie oraz specjalności i formy  kształcenia nauczycieli 

prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznawane. 

 

Z dyrektorami podległych  szkół i placówek; 

- Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie, 

-Szkoły Podstawowej w Kołozębiu, 

- Szkoły Podstawowej w Smardzewie 

ustalono    maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez  uczelnie 

oraz specjalności i formy  kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane. 

 

Podziału środków dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli. 

 

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam uchwałę  w sprawie  ustalenia   planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz ustalenia 

specjalności i form  kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane                

w 2019 roku dla nauczycieli   szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin 


