Projekt
z dnia 9 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz.994 ze zm.) w związku z art.70a ust.1 i art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.967 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna, uchwala
co następuje:
§ 1. Ustala regulamin kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, ubiegających się o dofinansowanie
doskonalenia zawodowego w roku 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019 wyodrębnia środki na dofinasowanie
doskonalenia zawodowego w kwocie 155.517 zł.
§ 3. Ustala plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala na rok 2019 w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna maksymalną kwotę dofinansowania dla
indywidualnych form doskonalenia zawodowego w wysokości do 50 % kosztów, nie więcej jednak
niż 1.500 zł za semestr.
§ 5. Dofinansowanie przyznawane, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, jest przeznaczone dla nauczycieli
podwyższających kwalifikacje na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz
kursach kwalifikacyjnych na kierunkach preferowanych w 2019 r., do których należą:
1) studia i kursy dające kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
2) studia i kursy kwalifikacyjne związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3) studia lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia drugiego przedmiotu,
4) język obcy, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
5) wykonywanie zadań doradcy zawodowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2019 r.
Regulamin kwalifikowania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla któych
organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, ubiegających się o dofinansowanie
doskonalenia zawodowego
1. Obowiązkiem dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których Gmina Konstancin-Jeziorna jest
organem prowadzącym jest przedstawienie Radzie Pedagogicznej potrzeb danej jednostki związanych
z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w każdym roku budżetowym.
2. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele czynni zawodowo, po przepracowaniu co
najmniej jednego roku w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele podejmujący lub kontynujący studia i kursy
kwalifikacyjne w szkołach wyższych lub kolegiach nauczycielskich bez względu na ich status
(publiczna, niepubliczna).
4. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach, które
mają potrzeby kadrowe zgodne z kierunkiem podjętych przez nauczyciela studiów.
5. Nauczyciel otrzymuje dofinansowanie na semestr studiów lub nauki. Zasadą jest przyznawanie
nauczycielowi dofinansowania na kolejne semestry studiów lub nauki, pod warunkiem terminowego
zaliczania kolejnych semestrów, bez przerw w nauce.
6. Dofinansowanie nie może być przyznawane nauczycielowi, który powtarza semestr studiów lub
nauki.
7. W pierwszej kolejności dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom, którzy podejmują lub
kontynuują:
1) ) studia i kursy dające kwalifikacje do pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
2) studia i kursy kwalifikacyjne związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3) studia lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia drugiego przedmiotu,
4) języka obcego, w szczególności na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
5) wykonywania zadań doradcy zawodowego.
8. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego należy składać na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające na którym semestrze
studiuje zainteresowany i czy nie powtarza roku lub semestru studiów oraz kserokopię wpłaty za
dany semestr.
9. Termin składania wniosków upływa w dniu:
1) 31 października, dla nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie na semestr zimowy roku
akademickiego,
2) 15 kwietnia, dla nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie na semestr letni roku
akademickiego.
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10. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami zainteresowani składają do dyrektora szkoły
lub przedszkola w którym są zatrudnieni.
11. Dyrektor szkoły lub przedszkola składa wniosek do Burmistrza Gminy.
12. Decyzja Dyrektora/ Burmistrza o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania jest
ostateczna.
13. Nauczyciele, którym przyznano dofinansowanie zobowiązani są do podpisania umowy
z pracodawcą określającej zakres i warunki świadczeń dla pracownika skierowanego na dokształcanie
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w sprawie regulaminu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2019 r.
Plan podziału środków finansowych w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w roku 2019
Środki finansowe wyodrębnione są w każdej jednostce w dziale 801, rozdział 80146 paragraf 4700
Szkoła Podstawowa nr 1
im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wojewódzka 12
05-510 Konstancin-Jeziorna
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 15
05-510 Konstancin-Jeziorna
Szkoła Podstawowa nr 3
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Bielawska 57
05-520 Konstancin-Jeziorna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Mejstera
ul. Wilanowska 218
05-520 Słomczyn
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5
im. Batalionów Krawiec i NSZ "Mączyński"
ul. Szkolna 7
05-520 Konstancin-Jeziorna
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Macieja Rataja
Opacz 9
05-520 Konstancin-Jeziorna
Przedszkole nr 1 "Zielony zakątek"
ul. Oborska 2
05-510 Konstancin-Jeziorna
Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
ul. Anny Walentynowicz 3
05-520 Konstancin-Jeziorna
Przedszkole nr 3 "Kolorowe Kredki"
Obory 22
05-520 Konstancin-Jeziorna
Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi
"Leśna Chatka"
ul. Sanatoryjna 8
05-510 Konstancin-Jeziorna
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2019 r.
............................................................
(Nazwisko i imię dyrektora/nauczyciela)
...........................................................
(Adres zamieszkania)
...........................................................
BURMISTRZ/DYREKTOR
.............................................
.............................................
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Proszę o dofinansowanie
Studiów:
Nazwa uczelni:.................................................................................................................................
Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe* (*niepotrzebne skreślić)
Kierunek:...........................................................................................................................................
Rok studiów:................................................

Semestr:...................................................................

Opłata za semestr:...............................................................................................................................
Kursu:
Nazwa kursu:....................................................................................................................................
Organizator:......................................................................................................................................
Opłata za uczestnictwo:....................................................................................................................
Innych formy dokształcania:
Nazwa formy:..................................................................................................................................
Organizator:......................................................................................................................................
Opłata za uczestnictwo:....................................................................................................................
Załączniki:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................., dnia.............................

...........................................................

(podpis dyrektora/nauczyciela)
WYPEŁNIA BURMISTRZ/DYREKTOR
Status nauczyciela:..............................................................................................................................
Forma zatrudnienia:................................................................................................................................
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Wybrany kierunek jest zgodny/ niezgodny z potrzebami jednostki:......................................................
Otrzymał skierowanie/ nie otrzymał
skierowania:.................................................................................
Po rozpatrzeniu wniosku postanawiam przyznać dofinansowanie w wysokości:...............................zł
(słownie:................................................................................................................................................)
Nie przyznać dofinansowania z powodu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................,.......................
dnia...................................................
(podpis Burmistrza/Dyrektora)
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia....................2019 r.
UMOWA- DOKSZTAŁCANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Zawarta w dniu...............................pomiędzy.....................................................reprezentowanym
przez........................................................................................zwanym dalej Pracodawcą, a Panią (-em)
..........................................................................nauczycielem................................................................
....zamieszkałą (-łym) ................................................................................zwanym dalej Nauczycielem.
§ 1. 1. Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu części kosztów dokształcania zawodowego
nauczyciela w wysokości..........................................................................zł
(słownie złotych:........................................................................), poniesionych przez Nauczyciela, co
stanowi.....% dofinansowania do kosztów studiów/kursu w zakresie...................................................
...............................................................................................................................................................
W przypadku przerwania przez Nauczyciela formy doskonalenia zawodowego zobowiązany jest on
do zwrotu kwoty dofinansowania w całości.
§ 2. 1. Nauczyciel zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia o terminowym ukończeniu
kolejnego semestru nauki.
2. Nauczyciel zobowiązuje się do przepracowania u Pracodawcy trzech lat kalendarzowych po
ukończeniu nauki.
3. W razie gdyby Nauczyciel nie wywiązał się ze zobowiązania określonego w ust.2 z powodu:
1) wcześniejszego rozwiązania przez niego umowy o pracę za wypowiedzeniem,
2) rozwiązania przez Pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy Nauczyciela.
Pracodawca jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów, w związku z dokształcaniem się
Nauczyciela, pomniejszonych proporcjonalnie w stosunku do okresu przepracowanego po ukończeniu
kształcenia.
§ 3. Umowa obowiązuje strony od dnia podpisania umowy.
§ 4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
(nauczyciel)
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr.....................................................Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia..............................2019 r. w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2019 r.
Zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela organ prowadzący wyodrębnia środki finansowe
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe wyodrębniono w planie budżetu każdej
szkoły i każdego przedszkola osobno.
Preferowane kierunki dokształcania nauczycieli na rok 2019 zostały uzgodnione z dyrektorami
szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna na
podstawie diagnozy faktycznych potrzeb.
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