
UCHWAŁA NR L.403.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 o samorządzie gminnym  (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 70a 
ust. 1 i ust. 3a w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1762 ze zm.) oraz § 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. z 2019r. poz. 1653), 
Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a 
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy Kowala na rok 2023, dzieli się 
w następujący sposób: 

1. 25 % - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie, doskonalenia nauczycieli, 
w tym za kursy kwalifikacyjne; 

2. 75 % na: 

a) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i przedszkola, 

b) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, seminariów, konferencji  
i warsztatów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów, 

c) dofinansowanie do opłat za kursy doskonalenia nauczycieli prowadzone przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne i specjalistyczne oraz biblioteki pedagogiczne, 

d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

§ 3. Środki, o których mowa w § 1 pkt. 2, przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia 
nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów: 

1) zapewnienie uczniom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz doskonalenie pracy wychowawczej 
w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa, 

2) doskonalenia technik kształcenia na odległość, w tym bezpieczne korzystanie z TKI (MEN), 
wykorzystywanie multimediów i MS Teams w edukacji zdalnej, 

3) indywidualizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym, dostosowanie wymagań edukacyjnych, 

4) doskonalenie metod pracy z uczniami zdolnymi i wykorzystanie ich wysokiego potencjału, 

5) bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

6) neurodydaktyka w przedszkolu, 

7) pedagogika zabawy – rozwijanie aktywności i kreatywności dziecka, 

8) budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy, 

9) poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego. 
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§ 4. 1. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez  
uczelnię w wysokości 50% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla 
jednego nauczyciela. 

2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione za rok akademicki 2022/2023. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko 
jeden z nich. 

4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach Gminy Kowala. 

§ 5. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej kolejności studia podyplomowe oraz specjalności 
związane z: 

1. uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, 

2. uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie: 

a) fizyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski i wychowania fizycznego, 

b) logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, 
psychologii, integracji sensorycznej – diagnozy i terapii, 

c) wykonania zadań doradcy zawodowego oraz programowania. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII.299.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Kowala. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art. 70a ust. 1 nakłada obowiązek na organy prowadzące 
szkoły wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w wysokości 0,8 %  planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków 
kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  (Dz.U. z 2019r. poz. 1653) § 5 obliguje organ prowadzący do 
opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
biorąc pod uwagę: 

1.wnioski dyrektorów szkół i placówek, 

2.wyniki egzaminów ómoklasisty, 

3.potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek w województwie na 
podstawie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) oraz ustalenie coroczne maksymalnej kwoty do dofinansowania opłat do 
form kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przeznaczone. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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