
UCHWAŁA …………………… 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia ………………………. r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2018, poz.967 ze zm. Dz. U. z 2017 poz. 2203) oraz § 6 ust. 3 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 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 ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1973) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 2 i 3; 

2) szkole – należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 1-9, ustawy 

z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - niebędącą placówką, o której mowa w pkt 

3, prowadzoną przez Gminę Nadarzyn; 

3) placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę; 

4) kursie kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny z zakresu 

określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, 

organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1591). 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 

0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w 

budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2019, będą przeznaczone na:  

1)   dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo–badawcze, w tym za kursy 

kwalifikacyjne; 

2) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych (w szczególności 

placówek przekształconych) w związku ze zmianami w prawie oświatowym, 

3) doskonalenie nauczycieli, w szczególności uczących nowych przedmiotów, 

uczących w nowych szkołach, 

4) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów, 

seminariów i konferencji dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem nowych 

podstaw programowych, 

5) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli, 

 

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 pkt 4, przeznacza się na organizację różnych form 

doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów: 

1) przygotowanie nauczycieli do pracy w 8-klasowych szkołach podstawowych; 
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2) przygotowanie nauczycieli do pracy na etapach kształcenia, w których 

wprowadzono nowe  podstawy programowe; 

3) praca z dzieckiem sześcioletnim, wspomaganie wczesnego startu edukacyjnego jak 

również wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

4) przygotowanie nauczycieli do nowego sposobu organizacji nauczania  

przedmiotów przyrodniczych; 

5) budowa doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych; 

6) wzmocnienie współpracy nauczycieli zgodnie z metodologią kompleksowego 

wspomagania szkół i placówek oświatowych; 

7) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa 

w szkołach i placówkach; 

8) zwiększanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie nierównościom w edukacji; 

9) edukacja  przedsiębiorczości, prodemokratyczna, obywatelska i samorządowa; 

10) praca z dzieckiem potrzebującym terapii logopedycznej i psychologicznej; 

11) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami 

społecznymi szkoły, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, pracodawcami; 

12) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzanymi 

zmianami w systemie oświaty. 

 

§ 4. 1. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie 

pobieranej przez szkołę wyższą, placówkę doskonalenia nauczycieli oraz instytut naukowo-

badawczy w wysokości do 80% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 3000 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych) dla jednego nauczyciela. 

       2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za cały okres trwania kształcenia. 

       3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, 

dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. 

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach 

lub placówkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3. 

 

§ 5. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe 

oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach związanych z: 

1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, ; 

2) uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

a) przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, 

b) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym, 

wczesnoszkolnym, 

c) wykonywania zadań doradcy zawodowego, 

d) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, 

e) etyki. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Nadarzyn 

         2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


