UCHWAŁA NR XVIII/143/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020,
maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2020r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na podstawie art. 70a ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r. poz. 967 i poz. 2245, z 2019r. poz. 730 i poz. 1287) oraz § 2, § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020r. wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 47 675,00 zł tj. 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dział 801 „Oświata i wychowanie” – rozdział
80146 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”), z których dofinansowuje się:
1) studia podyplomowe: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną, nauczanie plastyki i techniki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, edukacja dla
bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy – kwota – 8 530,00 zł;
2) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, udział nauczycieli
w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli, koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych
formach doskonalenia zawodowego - kwota – 39 145,00 zł.
§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w 2020r. opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych
przez uczelnie:
a) w przypadku studiów podyplomowych – do kwoty 1 400,00 zł za jeden semestr, nie więcej niż do wysokości
faktycznie poniesionych kosztów,
b) w przypadku form określonych w § 1 pkt 2 – do kwoty jednorazowo 1 000,00 zł., nie więcej niż do
wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza oraz dyrektorom placówek
oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie Gminy Mrocza.
§ 5. Uchwała ma zastosowanie do dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020r.
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UZASADNIENIE
Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków wyodrębnionych w
budżecie organu prowadzącego reguluje art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
Organ prowadzący w 2020r. wyodrębnił w swoim budżecie na ten cel środki w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzaje wydatków związanych z organizacją i
prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowane ze środków organów
prowadzących szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz szczegółowe kryteria i tryb
przyznawania tych środków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
Stosownie do § 5 rozporządzenia, zadaniem organu prowadzącego jest opracowanie na dany rok
budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który uwzględnia wnioski
dyrektorów szkół i placówek, wyniki egzaminu óśmioklasisty, jak również podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Natomiast § 6 rozporządzenia zobowiązuje organ prowadzący do ustalenia w porozumieniu z
dyrektorami szkół i placówek maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Proponowane w uchwale rozwiązania dotyczące form i kierunków kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli zgodne są z potrzebami określonymi przez dyrektorów placówek oświatowych.
Projekt niniejszej uchwały sporządzono w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, dla
których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zwrócono
się o zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Mrocza jest organem prowadzącym.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię:
1) Prezes Oddziału ZNP w Mroczy (pismo z dnia 20.01.2020r.),
2) Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata” w Bydgoszczy (pismo L.dz. 90/KMI.1/DD/2020 z dnia 20.01.2020r.).
3) Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” (pismo 04/2020 z dnia 20.01.2020r.),
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