
Uchwała Nr XV/90/2020 
Rady Gminy w Solcu-Zdroju 

z dnia 19 lutego 2020 r. 
 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 za kształcenie nauczycieli   

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój  

 

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

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 

nauczyciela na szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co 

następuje: 

§ 1. 
W budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2020 rok wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-
Zdrój w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 
 

§ 2. 
Ze środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być dofinansowane 
następujące formy i specjalności kształcenia: 
1) formy kształcenia: 

a) studia wyższe i studia podyplomowe, 
b) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 
c) szkolenia rad pedagogicznych, 
d) szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady dla nauczycieli i kadry kierowniczej, 
e) warsztaty metodyczne i przedmiotowe. 

2) specjalności: 
a) informatyka, 
b) pedagogika specjalna, 
c) tyflopedagogika, 
d) surdopedagogika, 
e) plastyka, 
f) przyroda, 
g) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych, 
h) rozwijanie problemów wychowawczych, 
i) efektywne zarządzanie szkołą, 
j) realizacja różnego rodzaju projektów, 
k) rozwój kompetencji nauczanego przedmiotu, 
l) poszukiwanie najlepszych praktyk, innowacyjnych pomysłów i skutecznych procedur 

operacyjnych, które prowadzą do osiągania jak najlepszych wyników nauczania, 
m) doradztwo zawodowe. 

 
 
 

§ 3. 



Określa się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty,                    
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla jednego nauczyciela w 
wysokości do 70 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 3000 zł. 
 

§ 4. 
Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na względzie 
możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 
 

§ 5. 
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny przed Wójtem Gminy Solec-Zdrój za właściwe gospodarowanie 
środkami na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 

                                                                                                                                     

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

  

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego 

wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Projekt planu został opracowany na podstawie wniosków sporządzonych przez dyrektorów 

szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój. 

Organ prowadzący na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego 

oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala corocznie: maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 

ustawy oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych. 

W związku z powyższym projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez Zarząd 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Solcu-Zdroju.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 


