UCHWAŁA NR 307/VIII/22/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 70a ust.1 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowdzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna mogą być objęte następujące formy
kształcenia:
1) studia uzupełniające magisterskie, studia podyplomowe;
2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego.
2. Wszystkie formy i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne
z założeniami edukacyjnymi i potrzebami szkoły lub przedszkola.
§ 2. Ustala na rok 2021 w stosunku do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzacym jest
gmina Konstancin-Jeziorna maksymalną kwotę dofinansowania dla indywidualnych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości nie wyższej niż 2.500 zł, do 50% kosztów
doskonalenia poniesionych przez nauczyciela. W przypadku studiów kwota 2.500 zł dotyczy jednego
semestru.
§ 3. Dofinansowaniu podlegają niżej wymienione specjalności:
1) studia lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do pracy z uczniami niepełnosprawnymi;
2) studia lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia drugiego przedmiotu;
3) studia lub kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania języka angielskiego;
4) szkolenia dające umiejętności w zakresie zdalnego nauczania i metod aktywizujących;
5) szkolenia z zakresu budowania silnego i efektywnego zespołu nauczycieli- komunikacja
i tutoring;
6) szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w szkole lub przedszkolu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Cieślawski
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 307/VIII/22/2020
Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenia zawodowe nauczycieli
w 2021 r.
Na podstawia art.70a ust.1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215) w budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok zostały zaplanowane środki finansowe
na doskonalenia zawodowe nauczycieli w wysokości 0.8 % planowanych rocznych środków na
wynagrodzenia nauczycieli w następujących działach:
1) Dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
kwota 163.281 zł;
2) Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85446 dokształcanie i doskonalenia
nauczycieli kwota 5.140 zł;
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania i doskonalenia zawodwoego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego
oraz trybu i warunków kierownia nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)
organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów oraz podstawowe kierunki polityki
oświatowej państwa. Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji
związkowych.
Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego
oraz trybu i warunków kierownia nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)
organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala corocznie maksymalną
kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe oraz określa formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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