
        Projekt 
 

 Uchwała Nr ....../......./2020 
Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ..... marca 2020 r. 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r. 

 

 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 70a ust. 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2215), a także § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli 

na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Gołdap na rok budżetowy 2020 środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Gołdap, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na ich wynagrodzenia. 

 

§ 2. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się formy kształcenia nauczycieli, 

zgodnie z art. 70a ust. 3a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 

2215) oraz koszty wskazane w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 

szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1653), a w szczególności: 

1) studia magisterskie i licencjackie jako drugą specjalność, 

2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu lub zajęć 

specjalistycznych, 

3) organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek (szkolenia, seminaria, konferencje dla 

nauczycieli, kadry kierowniczej i rad pedagogicznych wynikające z potrzeb szkoły uwzględniające 

wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), 

4) organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

 

§ 3. Określa się na 2020 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 

przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych przez 

nauczyciela opłat za semestr nauki, nie więcej niż 1 500,00 zł przede wszystkim na następujące rodzaje 

specjalności: 

1) języki obce, 

2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

3) wychowanie do życia w rodzinie, 

4) pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

5) wiedza o społeczeństwie, 

6) chemia, 

7) fizyka, 

8) muzyka 

9) technika, 

10) doradztwo zawodowe. 
 

§ 4.  Zapisy § 3 dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego rozpoczętego w 2020 r. 

 



§ 5. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gołdap, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

    Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Gołdapi 

 

Wojciech Hołdyński 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały ............/............./2020 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ...... marca 2020 r. 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r. 
 

 
Nazwa placówki 

§ 4700 § 4410 § 4300 § 4210 

 
Środki 

przydzielone 

Szkolenia, seminaria, 

konferencje dla 

nauczycieli, kadry 

kierowniczej i rad 

pedagogicznych 

wynikające 

z potrzeb 

edukacyjnych szkoły/ 

doradztwo metodyczne 

Podróże 

służbowe 

krajowe 

(delegacje) 

opłaty 

pobierane przez 

szkoły wyższe, 

zakładu 

kształcenia 

nauczycieli 

materiały 

szkoleniowe 

i informacyjne 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Mikołaja Kopernika   

w Gołdapi 

6 000,00 zł 2 000,00 zł 3 750,00 zł 1 500,00 zł 13 250,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gołdapi 
5 000,00 zł 1 000,00 zł 2 090,00 zł 2 000,00 zł 10 090,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Gołdapi 
4 000,00 zł 2 000,00 zł  5 800,00 zł 2 000,00 zł 13 800,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 5    

im. Noblistów Polskich 

w Gołdapi 
3 800,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 12 800,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

im. Michała Kajki  

w Grabowie 
4 550,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 10 050,00 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Pogorzeli 
2 500,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł 5 500,00 zł 

Szkoła Podstawowa  

w Jabłońskich 
1 500,00 zł 1 000,00 zł 3 750,00 zł 500,00 zł 6 750,00 zł 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 1 w Gołdapi 
4 300,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 500,00 zł 5 800,00 zł 

RAZEM 31 650,00 zł 15 000,00 zł 20 390,00 zł 11 000,00 zł 78 040,00 zł 

 

W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na jedną z w/w form dopuszcza się  

przesunięcie na inną formę przewidzianą w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2020 r. 

 

 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane ze środków wyodrębnionych 

w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela. Przepis ten zawiera 

ponadto delegację dla Ministra Edukacji Narodowej, jako właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

do określenia form doskonalenia zawodowego nauczycieli i rodzajów wydatków związanych 

z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szczegółowych kryteriów 

i trybu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, co znalazło wyraz 

w przepisie wykonawczym – Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia bran-

żowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1653). 

 Rozporządzenie powyższe w § 5 zawiera delegację dla organu prowadzącego do opracowania na 

każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

z uwzględnieniem wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli, oraz ustalenia w porozumieniu 

z dyrektorami szkół i przedszkoli corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

 Ogólna kwota środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Gołdap na rok 2020 

i zabezpieczona w rezerwie ogólnej wynosi 120 000,00 zł. 

Przygotowany projekt podziału środków na poszczególne placówki oświatowe w roku 2020 został 

uzgodniony z dyrektorami placówek oświatowych oraz związkami zawodowymi. 
 

 


