
UCHWAŁA Nr III/27/2019 
RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 
z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 
dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019. 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500), art. 70a ust. 1, 

art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,            

ze zm. 2017 r. poz. 2203 z 2018 r. poz.2245) uchwala się, co następuje: 

 

    § 1. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 2000,00 zł dla jednego nauczyciela w 2019 

roku. 

2. Dla form doskonalenia uznanych przez dyrektorów szkół i przedszkola za priorytetowe 

ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 3000,00 zł dla jednego nauczyciela w 2019 roku. 

 

    § 2. Ustala się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które może być przyznawane 

dofinansowanie w 2019 roku, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

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

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Widuchowa, stanowiący 

Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Zabezpieczone w budżecie gminy Widuchowa na rok 2019 środki na doskonalenie 

zawodowe, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli dzieli się zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

    § 4. Ustaleń, o których mowa w § 1, 2 i 3 dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkół 

i przedszkola oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w Gminie 

Widuchowa. 

 

    § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr III/27/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

Wykaz specjalności i form kształcenia nauczycieli,  
na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku. 

 

1.Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności, na które 

może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2019 roku: 

 

1) Szkoła Podstawowa w Widuchowej; 

a) Studia podyplomowe mgr 2 letnie - język angielski  

b) Studia podyplomowe mgr 2 letnie - język niemiecki  

c) Studia podyplomowe - przygotowanie pedagogiczne  

d) Studia podyplomowe – doradztwo zawodowe                 

 

2) Szkoła Podstawowa w Krzywinie; 

a) fizyka, 

b) chemia, 

c) socjoterapia, 

d) informatyka, 

e) rewalidacja dziecka z autyzmem/zespołem Aspargera, 

 

2. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2019 roku:  

1) organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

3) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

4) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

5) szkolenie rad pedagogicznych, 

6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

7) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania lub polecenia wyjazdu służbowego udzielonego przez dyrektora szkoły lub 

placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr III/27/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

Plan dofinansowania  

form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok 2019 

 
 

 
 
Lp. 

 
 
Nazwa szkoły, przedszkola 

 
Plan 
dofinansowania 
do czesnego 

 
Plan 
dofinansowania 
na pozostałe 
formy 
doskonalenia 
nauczycieli 
 

 
 
Razem 

1 2 3 4 5 

 

  1.  

 

Szkoła Podstawowa                     

w Widuchowej 

 

8530,00 

 

 

10000,00 

 

18530,00 

 

  2.  

Szkoła Podstawowa  

w Krzywinie 

 

4000,00 

 

 6658,80 

 

10658,80 

 

  3. 

Gminne Przedszkole  

w Widuchowej 

0  3020,00 3020,00 

 

4. 
 
OGÓŁEM – dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli 

 
12 530,00 

 
19678,80 

 
32 208,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr III/27/2019 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 
 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967, z 2017 r. poz. 2203) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa 

metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

  Niniejsza uchwała Rady Gminy Widuchowa określa podział środków oraz cele, na które 

można przeznaczyć środki. W uchwale budżetowej na rok 2019 wyodrębnione zostały środki 

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli w kwocie 32 208,80 zł.  
           Maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy doskonalenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane przedstawione w Załączniku Nr 1 oraz podział środków przedstawiony w załączniku 

Nr 2, zostały uzgodnione z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Widuchowa 

oraz zaopiniowane przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli w Gminie Widuchowa. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


