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WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY
W SPRAWIE DOFINANSOWANIA FORM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

UCHWAŁA NR .......................................... 
RADY GMINY ...........................................

............................................ r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na ................................... rok

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szko-
ły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430), Rada Gminy ………… uchwala, co następuje:

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

w szkołach na terenie Gminy....................................,
2. W budżecie Gminy ....................... wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina............... w wysokości ...........% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2.

1. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane następujące formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli:

1) studia licencjackie, magisterskie, …………………………: 
2) szkolenia, konferencje szkoleniowe, kursy ………….. 
3) …………. ………………….
4) ………….. …………………
5) …………………………………….

2. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w pkt............... mogą być dofinansowane w wysokości 
do  % .......................

§ 3.

1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego odbywa się po złożeniu stosownego wniosku przez nauczyciela 
lub dyrektora oraz zawarciu umowy. 
2. Wnioskodawca nie może ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie tej samej formy doskonalenia,.
3. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina ................., 
może ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego tylko w jednej ze szkół.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały.
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§ 4

1. O wysokości dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2.ust.1 decyduje dyrektor szkoły 
lub Wójt Gminy .....................................

2. Wypłata przyznanego dofinansowania doskonalenia zawodowego następuje po złożeniu przez nauczyciela 
lub dyrektora:

1) wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego przez dyrektora lub przez Wójta Gminy ................................. 
z określoną wysokością dofinansowania;

2) zaświadczenia z uczelni .................................................................
3) .......................................................................................................
4) ........................................................................................................

3. Przyznane dofinansowanie jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

4. Osoby, które przerwą kształcenie, zobowiązane są do zwrotu w całości przyznanej kwoty na zasadach 
określonych w umowie.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ......................................

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa .............................................. 

Przewodniczący Rady
....................................................................

PRZEPISY PRAWA:

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Stosownie natomiast do treści § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, dofinansowuje się:
1) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów 

o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze,
3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających  

z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
5) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
6) szkolenie rad pedagogicznych.
Dofinansowuje się również w części lub w całości:
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skiero-

wanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dy-

rektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub 
podnoszą kwalifikacje.
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