
Uchwały Nr LII/525/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 

roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie 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 (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.); art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz w związku z § 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. Nr 46, poz. 430 ze zm.)  Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zmienia się § 1 pkt 2 uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2018 

roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 2018, który 

otrzymuje następujące brzmienie:   

- § 2 pkt 1 „Środki wyodrębnione w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w roku 2018, dzieli się w następujący sposób: 

1) 12% - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, 

zakłady kształcenia nauczycieli; 

2) 88% - 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  

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/464/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

lutego 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych w gminie Masłów, w roku 

2018, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.  

  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   
      /-/ Sylwester Wojtyna 



 
 

 

 

   Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/525/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych na terenie gminy Masłów, w roku 2018 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły 

wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na 

organizację doradztwa zawodowego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

Na wniosek dyrektorów szkół z Masłowa oraz z Mąchocic-Scholasterii zmienia się 

podział środków określony w załączniku do uchwały, w taki sposób, że zwiększa się środki na 

dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe (kol. 5 tabeli) z 

3.500,00 zł. do 6000,00 zł. i jednocześnie zmniejsza się o tą kwotę 6000 zł. pulę środków  

zaplanowanych na pozostałe doskonalenie nauczycieli w tych szkołach (określonych w kol. 7 i 

8 tabeli).  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   
      /-/ Sylwester Wojtyna 



 

Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr LIII/525/18 

Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2018 

r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   
      /-/ Sylwester Wojtyna   

 
Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lp Szkoła Rozdział 1 % 
planowanego 
na rok 2018 

funduszu 
płac 

Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego w roku 2018 
12%                               

Dofinansowanie opłat 

za kształcenie 

pobieranych przez 

szkoły wyższe, 

zakłady kształcenia 

nauczycieli 

88 %                                                            
Organizacja doradztwa metodycznego; 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 oraz zakwaterowania i 

wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły 

uczestniczą w różnych formach doskonalenia. 

Z puli 88 % środków określonych w kolumnie 6 

planu wyodrębnia się środki następująco:  

25 %  

na doskonalenie nauczycieli 

zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz na 
szkolenia dla nauczycieli 

znajdujących się w jednej 

grupie tematycznej 

organizowane w skali gminy 

 

75 % 

 
na doskonalenie 

pozostałych nauczycieli   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem 50 040 zł                    6 000 zł                                                        44 040 zł             11 010 zł               33 030 zł  

1 SP Brzezinki 80146 6072 zł                           -   zł  

 

  
  
  
  
  

               4 554 zł  

2 SP Masłów 80146 18926 zł                    2 000 zł                12 695 zł  

3 
SP Mąchocice 
Kapitulne 80146 12696 zł                    3 000 zł  

               7 272 zł  

4 
SP Mąchocice 
Scholasteria 80146 8028 zł 

                                                
                   1 000 zł  

               5 271 zł  

5 
SP Wola 
Kopcowa 80146 4318 zł                           -   zł  

               3 239 zł  


