
UCHWAŁA NR XXXIII/308/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zaowodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz.446 z poźn.zm) w związku z art.70a ust.1 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm) oraz § 6 ust.3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 z późn.zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli o których mowa w art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela wyodrębnione w budżecie gminy 
Kluczbork. Środki w 2017 roku dzieli się w następujący sposób:

1) 30% - na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

2) 70% - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 
nauczycieli – studia podyplomowe, instytuty naukowo – badawcze.  Na organizację i prowadzenie 
wspomagania szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze. Na organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 
dla  nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Koszty druku i dystrybucji 
materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Koszty podróży służbowych, w tym koszty 
przejazdu,zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzacych daną 
formę doskonalenia  zawodowego nauczycieli.

§ 2. Ustala się:

1. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli – za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, do 80 % kosztów opłaty semestralnej 
na podstawie przedłożenia zaświadczenia o pobieraniu nauki oraz zaświadczenia o wysokości kosztów 
pobieranych przez uczelnię z tytułu kształcenia. Szczegóły dotyczące dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli określa się w formie umowy zawieranej przez 
dyrektora placówki z nauczycielem.

§ 3. 1. Środki, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia 
nauczycieli, z uwzględnieniem następujacych priorytetów:

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, w związku ze  zmianami w prawie 
oświatowym,

2) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
oligofrenopedagogiki, logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego,

3) przygotowanie do pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (integracja 
sensoryczna, doskonalenie umiejętności wychowawczych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, 
przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole, praca z uczniami z deficytami rozwojowymi),

4) rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji  wczesnoszkolnej,

5) przygotowanie do pracy z dziećmi wracającymi z zagranicy,
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6) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych,

7) nauki języków obcych,

8) doskonalenie z zakresu efektywnego zarządzania placówką, w tym z uwzględnieniem współpracy 
z organami społecznymi szkoły,

9) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy.

§ 4. Wzór planu doskonalenia danej placówki oświatowej i Gminnej Szkoły Muzycznej I st., wzór wniosku 
o dofinansowanie doskonalenia o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wzór  sprawozdania z wykorzystanych 
środków stanowią odpowiednio: załącznik nr 1, nr 2, nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i Gminnej Szkoły 
Muzycznej I st., gminy Kluczbork do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/308/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w 2017 r.
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia ………

I. Zdefiniowane przez dyrektora potrzeby szkoły:

1. wynikające z przepisów prawa oświatowego (np. doskonalenie rady pedagogicznej)

…………………………………………………………

2. wynikające z nadzoru pedagogicznego (kuratora oświaty, dyrektora szkoły)

…………………………………………………………

3. wynikające z planu rozwoju zawodowego nauczycieli (wnioski nauczycieli skierowane do dyrektora szkoły)

…………………………………………………………

4. wynikające z potrzeb kadrowych (konieczność zdobycia kwalifikacji dla realizacji zadań szkoły)

…………………………………………………………

5. wynikające z zaleceń organu prowadzącego( zalecenia wydano na naradach)

…………………………………………………………

II.Wykaz zaplanowanych form doskonalenia

L.p. Tematyka i forma szkolenia (studia, kurs, itd.)
wynikająca z potrzeb szkoły

Miejsce szkolenia (studiów, kursu itd.) Nazwisko i imię nauczyciela /inne
podmioty np. rada pedagogiczna/

Koszt /zł/

1.
2.
3.
4.

……………………………………………
(podpis dyrektora)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/308/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

I.  Dane osobowe nauczyciela

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................

2. Nr PESEL ...................................................................................................................................

3. Dokładny adres zamieszkania, telefon komórkowy ..........................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Miejsce pracy , adres, telefon ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. Staż pracy pedagogicznej ................................................................................................................

w tym w danej placówce (szkole) ...................................................................................................

6. Poziom wykształcenia, tytuł, ukończona uczelnia, kierunek studiów ...............................................

..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

7. Stopień awansu zawodowego  ..........................................................................................................

8. Nauczany przedmiot główny, tygodniowy wymiar godzin.................................................................

9. Czy przyznano dopłatę do czesnego wcześniej TAK-NIE*( kiedy?)..................................................

10. Czy przyznano dopłatę z innych źródeł TAK-NIE* ( kiedy?) .........................................................

...........................................................................................................................................................

*- niepotrzebne skreślić

II.  Informacja o podjętych studiach / kursach kwalifikacyjnych

1. Nazwa szkoły wyższej (instytucji) ....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Adres szkoły wyższej ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Wydział .............................................................................................................................................

4. Kierunek studiów, specjalność ..........................................................................................................

5. Podać rok studiów, semestr, który dotyczy dofinansowania .............................................................

6. Wysokość opłaty za semestr .............................................................................................................

.................................................... .......................................................

( miejscowość, data) ( podpis nauczyciela)

III.  Uzasadnienie wnioskodawcy:.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................Do wniosku dołączam zaświadczenie 
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z uczelni potwierdzające uczestnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w formie rachunku lub 
faktury wystawionej na jednostkę lub na moje nazwisko.

........................................... .................................................................

(miejscowość,data) (podpis nauczyciela)

IV.  Informacja dyrektora szkoły( placówki):

1. Zgodność wybranego kierunku studiów z potrzebami placówki i przyjętym planem doskonalenia 
zawodowego ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Możliwość zagwarantowania zatrudnienia w obecnej szkole (placówce) w najbliższych latach ......

..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V.  Decyzja dyrektora szkoły( placówki) w sprawie przyznania dofinansowania

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

...................................... ............................................. ............................................

(miejscowość,data) ( pieczątka szkoły) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

VI.  Wniosek składany przez dyrektora, nauczyciela szkoły (placówki),opiniuje Główny Specjalista d/s 
Edukacji sprawujący nadzór merytoryczny nad placówką.

........................................................................................................................................................

............................................ .................................................................................

(miejscowość,data) (podpis i pieczęć Głównego Sp. d/s Edukacji)
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............................................................ 

                  (nazwa szkoły)                     SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w  2017 r. 
 

I. Informacja  ogólna 
L.p. Formy doskonalenia 

zawodowego  
Nazwiska nauczycieli Planowane  Realizacja  Koszty (zł) Wys. Odpisu (zł) 

Tak Nie Tak Nie  Szkolenie Inne  Szkoła  Świetlica  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1           
2         
3         
4         
5         
6         

Razem:   
Ogółem 

............................... zł 
(kol.  8 +  kol.  9) 

 
II. Zastosowania. 
L.p. Formy doskonalenia 

zawodowego  
Nazwiska nauczycieli Sposób wykorzystania zdobytych uprawnień/ wiedzy /umiejętności 

(w kol. 4 i 5  podać konkretne informacje) 
Forma realizacji 1 Liczba odbiorców 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

                                                                                         

                                                 
1 Forma zajęć i działań                                                                                                                                                       (podpis dyrektora) 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/308/17

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.
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