
 

Uchwała nr VII/27/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie planu dofinansowania w 2019 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, 

na które dofinansowanie jest przyznawane. 

 

 Na podstawie art. 70 a ust. 1 i 3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. 

U. poz. 136)., po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się na 2019 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach  

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Plan dofinansowania stanowi 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli wynosi 

w 2019 r. 2700 zł.  

§ 3. Ustala się na 2019 r. specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które jest przyznawane 

dofinansowanie ze środków, o których mowa w pkt. 1 lit. a załącznika do niniejszej uchwały: 

1) specjalności: 

a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, 

b) pozwalające na pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych dyrektorów  

i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, 

c) pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach i przedszkolach, 

d) związane z profilaktyką uzależnień, 

e) pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci  

i młodzieży – budowanie programów zaradczych, 

f) dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, 

g) z zakresu zarządzania oświatą, 

h) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, 

i) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych min. w ramach konkursów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie, 

j) dotyczące zakładania stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego działających na rzecz 

uczniów/wychowanków, 

k) pozwalające na przygotowanie nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej wynikającej  

z rozporządzenia dotyczącego nadzoru pedagogicznego, 

l) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi, 

m) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, 

n) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do pracy w oddziałach sportowych,  

o) służące sprawnemu wdrożeniu zmian w oświacie, 

p) inne – wynikające ze sprawowanego przez dyrektora szkoły/przedszkola nadzoru pedagogicznego oraz 

z indywidualnych planów rozwoju zawodowego nauczycieli; 

2) formy kształcenia: 

a) studia wyższe – studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, 

kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, magistra), 

b) studia doktoranckie, 

c) studia podyplomowe, 

d) kursy kwalifikacyjne w tym kursy instruktorskie i trenerskie. 

§ 4. Pozostałe zadania (w tym kursy doskonalące), wynikające z potrzeb określonych przez dyrektorów szkół 

i placówek oraz indywidualnych planów nauczycieli w szkołach i przedszkolach są finansowane ze środków,  

o których mowa w pkt. 1 lit. b załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku dr Robert Kempa 



 

   Załącznik do Uchwały nr VII/27/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

         z dnia 27 marca 2019 r. 

 

Plan dofinansowania w 2019 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko 

 

1. Ustala się, że w 2019 r. : 

a) 48 % środków pozostających w dyspozycji organu prowadzącego na doskonalenie przeznacza 

się na: 

 dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących lub uczestniczących w kursach 

kwalifikacyjnych w specjalnościach wymienionych w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały; 

 doskonalenie kadry kierowniczej; 

 organizację szkoleń, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 

b)  52 % środków przeznacza się na sfinansowanie zadań określonych w § 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136). Wyżej wymienione środki przeznacza 

się na zadania związane z realizacją doskonalenia nauczycieli w poszczególnych szkołach 

podstawowych i przedszkolach. 

2. Plany wydatków budżetowych szkół podstawowych i przedszkoli na 2019 r. zostają zwiększone ze 

środków, o których mowa w pkt. 1 lit. b. 

3. Plany wydatków, o których mowa w pkt. 2 zostaną w trakcie roku budżetowego dodatkowo 

powiększone o środki przeznaczone na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących lub 

uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych. Zwiększenia zostaną dokonane ze środków, o których 

mowa w pkt. 1 lit. a. 

4. Niewykorzystane do 30 listopada 2019 r. środki pozostające w dyspozycji organu prowadzącego,  

o których mowa w pkt. 1 lit. a mogą zostać przeznaczone na zwiększenie planów wydatków na 

doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach. Dodatkowe zwiększenie środków 

na doskonalenie nauczycieli w planach, o których mowa w pkt. 2 będzie wymagało złożenia przez 

dyrektora szkoły/przedszkola wniosku do Burmistrza Giżycka zawierającego uzasadnienie. 

 

 

 

 

 

 

 


