
 
                                           

 
Projekt nr 6  

UCHWAŁA  NR …….…                               
RADY GMINY MALCZYCE 

                                                    z dnia ……………… 2023 r. 
 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które 
będzie przyznawane dofinansowanie w 2023 roku  

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz  art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 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. 
2019 r. poz. 1653) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2023 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% 
poniesionych kosztów za semestr nauki dla jednego nauczyciela 

 
§ 3.1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach  i Publicznego Przedszkola w Malczycach specjalności, na które 
w 2023 roku może być przyznane dofinansowanie: 

1) fizyka 
2) chemia 
3) oligofrenopedagogika/pedagogika specjalna/tyflopedagogika 
4) integracja sensoryczna 
5) pedagogika Marii Montessori 

 
2. Ustala się w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach i Publicznego Przedszkola w Malczycach formy kształcenia, na które 
w roku 2023 może być przyznane dofinansowanie: 
1) studia podyplomowe 
2) studia magisterskie uzupełniające 
3) konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty metodyczne, kursy i warsztaty przedmiotowe, 
kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia nauczycieli uwzględniające specyfikę szkoły 
i przedszkola, kursy i szkolenia on-line.  
 
§ 4. Dofinansowanie form i specjalności doskonalenia zawodowego, zawartych w § 3 ust. 1, 
jest możliwe pod warunkiem zapewnienia nauczycielowi, który otrzymał dofinansowanie, 
przydziału godzin zajęć, do których uzyskał kwalifikacje. 
 
§ 5.1. Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, nie 
przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz 
korzystania z urlopu dziekańskiego. 
 
2. W przypadku przerwania lub nieukończenia danego semestru studiów, kursu lub innej 



formy dającej kwalifikacje, nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego 
dofinansowania, chyba że przerwanie lub nieukończenie wynika z przyczyn 
nieuzależnionych od nauczyciela. 
 
§ 6. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu 
podlega tylko jeden z nich. 
 
§ 7. Za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada dyrektor przedszkola i szkoły. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły i przedszkola. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Załącznik  
do Uchwały Nr ……………………….. 

                                                                   Rady Gminy Malczyce 
                                                                dnia …………………………………… 

 
 
 
 

Nazwa jednostki 
oświatowej 

ogółem 

Formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 

Opłaty za 
kształcenie 

pobierane przez 
szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia 
nauczycieli 

opłaty za konferencje, 
seminaria, szkolenia, 

warsztaty metodyczne, 
kursy i warsztaty 

przedmiotowe, kursy 
kwalifikacyjne 

i doskonalące, szkolenia 
nauczycieli 

uwzględniając specyfikę 
szkoły i przedszkola, 

kursy i szkolenia on-line, 
itp. 

Publiczne Przedszkole 
w Malczycach 

9 000,00 zł 2 250,00 zł 6 750,00 zł 

Szkoła Podstawowa 
im. Skarbów Dolnego 
Śląska w Malczycach 

18 000,00 zł 4 750,00 zł 13 250,00 zł 

Razem 27 000,00 zł 7 000,00 zł 20 000,00 zł 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
     Organ prowadzący placówki oświatowe jest zobowiązany każdego roku określić, w formie 

uchwały, plan dofinansowania zawodowego nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na 

które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 

kształcenie. 

     W oparciu o 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 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1653) ze środków tych dofinansowuje się między innymi: organizację 

szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 

szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informatycznych, koszty 

zatrudnienia specjalistów prowadzących szkolenia, opłaty za kształcenie pobierane przez 

uczelnie, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, koszty 

przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 

udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

     Wysokość środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust.1 

ustawy Karta Nauczyciela wynosi 0.8% planowanych, rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

     Treść projektu uchwały została opracowana w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły Podstawowej im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach i Publicznego  Przedszkola 

w Malczycach. 

     Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego został zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli. 

     W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                


