
UCHWAŁA NR XXI/153/2020 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższej 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378), art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 poz. 2215 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 01 kwietnia 2020 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 
2020 zatytułowanym „Wykaz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest 
dofinansowanie w 2020 roku” wprowadza się następującą zmianę: 

1) w pkt. 1.2 po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu: 

„e) informatyka.”. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXI/153/2020 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 października 2020 r. 
 

Wykaz specjalności i form kształcenia nauczycieli,  
na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku. 

 
1.Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności, na które 
może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2020 roku: 
 

1. Szkoła Podstawowa w Widuchowej; 
a)  Studia podyplomowe mgr 2 letnie - język angielski, 
b) Studia podyplomowe – edukacja wczesnoszkolna, 
c) Edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń. 
 

2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie; 
a) fizyka, 
b) język angielski, 
c) socjoterapia, 
d) język niemiecki, 
e) informatyka. 

 
2. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2020 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. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2019 r. poz. 2215) 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 2020 wyodrębnione zostały środki
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli w kwocie 31 983,00 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 zostało w Załączniku Nr 1 do uchwały nr XV/118/2020 Rady Gminy Widuchowa z dnia 01
kwietnia 2020 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 2020 zatytułowanym „Wykaz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które
przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku”. Podział środków został natomiast przedstawiony
w załączniku Nr 2 do ww. uchwały. Został on uzgodniony z dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych
przez Gminę Widuchowa, a ponadto zaopiniowany przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
w Gminie Widuchowa.

Mając na uwadze fakt, iż wśród specjalności, na które może być przyznawane w 2020 roku
dofinansowanie dla nauczycieli, jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Krzywinie, oprócz fizyki, języka
angielskiego, socjoterapii oraz języka niemieckiego wskazano również informatykę, podjęcie niniejszej
uchwały stało się konieczne i jest uzasadnione.
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