
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/292/16 

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 29 grudnia 2016 roku 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), 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. 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 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 oraz z 2015 r. poz. 1973), Rada Gminy Oświęcim uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. W planie budżetu Gminy Oświęcim na rok 2017 wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oświęcim. 

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 zwiększają 

plany finansowe poszczególnych szkół i przeszkoli. 

§ 2. 1. Określa się na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% poniesionych przez nauczyciela 

kosztów za kształcenie, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) na rok. 

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2017. 

3. Wzór wniosku nauczyciela o dofinansowanie doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Środki, o których mowa w § 1. ust. 2 przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości, między 

innymi: 

1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli na 

kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi danej szkoły, przedszkola, w której nauczyciel lub dyrektor 

jest zatrudniony, i potrzebami Gminy Oświęcim; 

2) szkoleń rad pedagogicznych; 

3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze; 
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4) materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych; 

5) kosztów przejazdów związanych z doskonaleniem zawodowym. 

2. Specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie: 

1) studia magisterskie, podyplomowe i kursy kwalifikacyjne pozwalające zdobyć kwalifikacje do nauczania 

drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły, przedszkola i potrzebami Gminy Oświęcim, 

w szczególności w specjalnościach: 

a) uwzględniających potrzeby wynikające z przekształcania szkół podstawowych i gimnazjów 

w ośmioletnie szkoły podstawowe, 

b) język obcy na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

2) studia magisterskie, podyplomowe i kursy kwalifikacyjne pozwalające zdobyć kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania dzieci, 

w szczególności w zakresie: 

a) pedagogiki specjalnej, 

b) surdopedagogiki, 

c) tyflopedagogiki, 

d) logopedii, 

e) socjoterapii, 

f) oligofrenopedagogiki; 

3) kursy doskonalące: 

a) rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne uczniów, 

b) rozwijające kompetencje cyfrowe i medialne, 

c) związane z profilaktyką uzależnień, doskonaleniem umiejętności wychowawczych, dotyczące 

bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, 

d) wzmacniające współpracę nauczycieli w szkołach i przedszkolach, 

e) przygotowujące do pracy z uczniami cudzoziemskimi, 

f) zwiększające szanse edukacyjne i przeciwdziałające nierównościom w edukacji, 

g) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami społecznymi szkoły, 

organizacjami pozarządowymi, uczelniami, 

h) wiedzę z zakresu prawa oświatowego i zmian w prawie oświatowym; 

4) zarządzanie oświatą. 

§ 4. Decyzję w sprawie dofinansowania formy doskonalenia podejmuje dyrektor szkoły, przedszkola. 

§ 5. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może otrzymać dofinansowanie do studiów lub kursu 

kwalifikacyjnego tylko u jednego pracodawcy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2017 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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Wzór wniosku      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/292/16 

       Rady Gminy Oświęcim 

       z dnia 29 grudnia 2016 r. 
 

…………………………………… 
          (miejscowość, data) 

Wniosek  

o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela 
 

Imię i nazwisko:........................................................................... 

Nazwa szkoły/przedszkola: …………………………………………………………………………………………………………… 

Wykształcenie (ukończona uczelnia, rok ukończenia, uzyskany tytuł zawodowy): 

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

Stanowisko, nauczany przedmiot główny (typ prowadzonych zajęć): 

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

Stażna stanowisku pracy nauczyciela: ....................................... 

Stopień awansu zawodowego: ................................................... 
 

1. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do:  

 studiów podyplomowych/magisterskich: ……………………………………………………………………………….
       (kierunek studiów, specjalność) 

 kursu kwalifikacyjnego: ………………………………………………………………………………………………………… 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Dane uzupełniające: 

 koszt wybranej formy doskonalenia (studiów magisterskich, podyplomowych, kursu 

kwalifikacyjnego: ……………………………………………………………………………. 

 data rozpoczęcia studiów, kursu kwalifikacyjnego ………………………………………… 

 czas trwania studiów (kursu):……………………………… 

 wnioskowana kwota dofinansowania: ……………………………………………….. 

 dane instytucji szkolącej: …………………………………………………………………………………………………….... 

3. Do wniosku załączam dowody poniesionych kosztów na wnioskowaną formę doskonalenia:  

1) ............................................................................................................  

2) ............................................................................................................ 
 

W przypadku przerwania studiów z własnej winy, zobowiązuję się do zwrotu przyznanego 

dofinansowania. 
 

……………………………, dnia …………………………..  ……………………………………………........................... 
        (podpis wnioskodawcy) 

 

Adnotacja dyrektora/organu prowadzącego w przypadku dofinansowania dla dyrektora placówki 

oświatowej. 
 

Powyższa forma doskonalenia zawodowego jest zgodna z perspektywicznymi potrzebami 

szkoły/przedszkola. Stwierdzam, że wnioskodawca spełnia warunki do przyznania dofinansowania. 

 

 

…………………………………………………………............... 
       (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

Przyznaję dofinansowanie w wysokości ………………………………………………………………………………………………. 
       (kwota, słownie) 

 

 

............................................................................  
(podpis i pieczęć dyrektora/organu prowadzącego 

 w przypadku dofinansowania dla dyrektora) 
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