
UCHWAŁA NR XXI/182/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r.  
poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 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) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego 
w jednostce, o której mowa w pkt 2;

2) szkole, placówce – należy przez to rozumieć jednostkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Kościerzyna;

3) kursie kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przedmiotu, 
prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1045).

§ 2. 1. Środki 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, wyodrębnione w budżecie Miasta  Kościerzyny na rok 2020, dzieli się 
w następujący sposób:

1) 40% - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, instytuty naukowo-
badawcze, placówki doskonalenia nauczycieli, w tym za kursy kwalifikacyjne;

2) 60% - na:

a) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych,

b) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, seminariów 
i konferencji dla nauczycieli,

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

d) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

e) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

2. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 pkt 2, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia 
nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

1) rozbudowa doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

2) rozbudowa doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych, współpraca z pracodawcami;

3) rozbudowa pozalekcyjnej i pozaszkolnej oferty szkoły;

4) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego wspomagania szkół 
i placówek oświatowych;
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5) współpraca szkół z rodzicami i organizacjami pozarządowymi;

6) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;

7) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierównościom w edukacji;

8) realizacja programów związanych z budzeniem zrozumienia i empatii do innych;

9) przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy i agresji w szkole, w tym mowie nienawiści;

10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczyciela;

11) przygotowanie do pracy w klasach integrujących uczniów cudzoziemskich i migrujących;

12) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych nauczycieli;

13) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 4. Ustala się na rok 2020  maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez 
podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 Karty nauczyciela  w wysokości do 50% kwoty tej 
opłaty, ale nie więcej niż 1200 zł za semestr (słownie: tysiąc dwieście złotych) dla jednego nauczyciela 
zatrudnionego na czas nieokreślony.

§ 5. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz specjalności 
związane z:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczyczych i języka 
angielskiego oraz logopedii i gimnastyki korekcyjnej,

3) wykonywania zadań doradcy zawodowego,

4) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu,

5) etyki, filozofii.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Załącznik do uchwały Nr XXI/182/20

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Lp. Szkoła/placówka kwota

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Kościerzynie 17 005 zł 
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie 13 473 zł 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie 17 454 zł 
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie 17 888 zł 
5. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie 29 271 zł 
6. Przedszkole nr 7 7 699 zł 
7. Organ prowadzący 44 053 zł 
8. Ogółem 146 843 zł 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a także § 5 i § 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 szkoły wyodrębnia środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, a także ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat
pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy, formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i opracowuje plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
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