
 

Uchwała Nr XLVI/463/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli          

                   zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018 

 

 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm); art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) oraz w związku z § 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. Nr 46, poz. 430 ze zm.) ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa 

metodycznego 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 Masłów na rok 2018, podzielono w 

następujący sposób: 

1) 7 % - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, 

zakłady kształcenia nauczycieli; 

2) 93 % - na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli; organizację i 

prowadzenie wspomagania szkół i 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.  

 

2. Sposób podziału środków określonych w ust. 1 i wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 

odrębnej uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie podziału środków na dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie 

Masłów, w roku 2018, został przedstawiony do zaopiniowania przez związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli.  

§ 2 

 

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

1, pkt 1, w kwocie 3.500,00 zł. przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.   

  

  



§ 3 

 

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

1, pkt 2 przeznacza się na:  

1) 25 % środków, tj. kwotę 11.635,00 zł. przeznacza się na organizację i prowadzenie 

szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów i konferencji 

szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, na organizację i 

prowadzenie wspomagania szkół, sieci współpracy i samokształcenia, dla nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze oraz nauczycieli znajdujących się w skali gminy, 

w jednej grupie tematycznej. 

      2) 75 % środków tj. kwotę 34.905,00 zł. przeznacza się na organizację i prowadzenie 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania 

szkół, sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, na organizację i 

prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, 

konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli, zgodnie z planami doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonymi 

przez dyrektorów szkół do 30 listopada 2017 roku.  

 

§ 4 

 

W ramach środków, o których mowa w § 3 pkt 1) przewiduje się następujące formy 

doskonalenia: 

1. Szkolenia dla kadry kierowniczej na temat: 

a/ prawidłowa organizacja nowego roku szkolnego po zmianach w przepisach prawa 

oświatowego; 

b/ ocena pracy nauczyciela po zmianach w prawie oświatowym;   

c/ nowoczesne metody pracy – metoda eksperymentu; 

d/ inne wynikłe w trakcie roku szkolnego.    

2. Organizację sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół. 

3. Szkolenia dla nauczycieli znajdujących się w skali gminy w jednej grupie 

tematycznej: 

a/ nowoczesne metody wspierające proces uczenia się uczniów, z wykorzystaniem 

TIK oraz sprzętu zakupionego w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”; 

b/ rozpoznawanie deficytów oraz postępowanie z uczniami z deficytami (dyskalkulia, 

dysgrafia, dysleksja, dysortografia); 

c/ inne wynikłe w trakcie roku szkolnego. 

 

§ 5 

 

1. Ustala się na rok 2018 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie 

pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości 50 % 

kwoty opłaty za kształcenie (czesne), ale nie więcej niż 500 zł. ( słownie: pięćset 

złotych) za jeden semestr nauki.  

2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku 2018. 

 

 

 



 

§ 6 

 

Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 pkt 1 obejmuje się w pierwszej kolejności studia 

magisterskie, podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach 

związanych z: 

1. uzyskiwaniem kwalifikacji nauczycieli związanych z potrzebami kadrowymi szkoły, 

2. uzyskiwaniem kwalifikacji do wspomagania nauczania i wychowania dzieci 

niepełnosprawnych,   

3. uzyskiwaniem kwalifikacji nauczycieli do nauczania języków obcych.   

 

§ 7 

W roku 2018 dofinansowaniem opłat za kształcenie nie będą objęte wnioski, które dotyczą 

dofinansowania kształcenia na kierunku, który był przedmiotem dofinansowania w danej 

szkole, w przedziale ostatnich dwóch lat. 

 

§ 8 

1. Wnioski o dofinansowanie opłat, o których mowa w § 5 (zgodnie z załącznikiem nr 2 

do uchwały) składają nauczyciele do dyrektora szkoły, który merytorycznie opiniuje 

wniosek i przekazuje do Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów. Do wniosku 

nauczyciel dołącza zaświadczenie z uczelni o zaawansowaniu studiów i wysokości 

pobieranej opłaty w danym semestrze oraz dowód opłaty poniesionej z tego tytułu.  

2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Masłów. 

 

§ 9 

Określa się następujący sposób dokumentowania rachunków wystawionych z tytułu  

doskonalenia zawodowego nauczycieli, o którym mowa w § 3:  

a/ szkolenia wewnętrzne rad pedagogicznych – oryginał listy obecności oraz program            

                                                                             szkolenia; 

b/ szkolenia zewnętrzne indywidualne – skierowanie nauczyciela podpisane przez dyrektora  

                                                                 szkoły, a w przypadku dyrektora szkoły – podpisane  

                                                                 przez wójta gminy; 

c/ doradztwo metodyczne – dokument potwierdzający udzielenie doradztwa                                

                                             z uwzględnieniem daty, przedmiotu/osoby objętej doradztwem,  

                                             danych osobowych doradców metodycznych oraz podpisami  

                                             doradców i dyrektora szkoły.  

 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 

roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLVI/463/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych w gminie Masłów w roku 2018 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 

2002 roku w sprawie 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 trybów przyznawania tych środków organ prowadzący 

opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół, ustala corocznie maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz ustala specjalności i formy doskonalenia, na które dofinansowanie będzie 

przyznane. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1  

do uchwały nr XLVI/463/2018 Rady Gminy 

Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 

 

Masłów, dnia .............................................. 

IMIĘ I NAZWISKO .....................................................................................................................  

ADRES ZAMIESZKANIA (kod, miejscowość, ulica) ................................................................ 

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

NUMER TELEFONU....................................................................................................................  

 

 

                   Wójt Gminy Masłów 

 

WNIOSEK NAUCZYCIELA O DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE  

POBIERANEJ PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI 

 

1. Informacje o formie kształcenia: 

a) nazwa, adres uczelni/zakładu kształcenia nauczycieli: 

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

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

b) kierunek: 

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

c) czas trwania kształcenia: 

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

d) rok studiów/kursu .................................................................., semestr.................................................................................. 

e) rodzaj studiów - zawodowe, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie* 

 lub rodzaj kursu kwalifikacyjnego (nazwa) 

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

f) koszt semestru nauki .....................................................................zł całkowity koszt nauki..................................... zł 

       g) wysokość otrzymanego dofinansowania za rok akademicki 2016/2017................................................... zł 

h)  wysokość otrzymanego dofinansowania za rok akademicki 2017/2018   …………………..    zł 

i) wnioskowana kwota o dofinansowanie w semestrze  .......……                    ……………………zł 

 

2. Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres placówki):  

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

3. Stanowisko pracy (nauczany przedmiot):  

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

4. Krótkie uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: 

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

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

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

5. Nazwa banku i numer konta, na które należy przesłać kwotę dofinansowania: 



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

 

* - odpowiednie podkreślić 

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

przygotowania decyzji o przyznaniu dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez  szkołę 

wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w roku 2018.                                                              

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

podpis nauczyciela 

7. Opinia dyrektora (odnosząca się do § 6, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (…), potwierdzająca, że wybrana forma doskonalenia jest zgodna z 

potrzebami szkoły)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………….…………..                                                                ………………………………………...…………… 

                          data                                                                                     pieczęć i podpis dyrektora 

8. Sprawdzenie formalne i merytoryczne wniosku:  

a) potwierdzenie, że wniosek spełnia wymogi 

formalne zgodne z  uchwała Rady Gminy Masłów 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

b) potwierdzenie, że forma doskonalenia jest zgodna 

z priorytetami określonymi w § 6  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

c) kwota dotychczas otrzymanego dofinansowania 

za jaki rok akademicki  

…………………………………………..………………zł 

…………………………………………..………………zł 

 

 

……………………………..                                                 .…………………………..................... 

                          data                                                                     pieczęć i podpis kierownika CUWGM 

 

  

 DECYZJA WÓJTA GMINY MASŁÓW 

 

Przyznaję Pani/Panu* kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w wysokości …..….................…. zł  

(słownie: ……………………………….……………………………………………………….złotych).  

 

 

 

………………………….………………..                                                                …………………………………………………… 

                          data                                                                   pieczęć i podpis  Wójta Gminy Masłów    

            

* - odpowiednie podkreślić  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek  


