
Uchwała Nr XIII/133/2016 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Michałowice w roku 2016. 

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz § 7 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 

ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się na plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok 

w brzmieniu stanowiącym  załącznik do uchwały. 

§  2. 

Wyodrębnione w budżecie Gminy Michałowice środki na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2016 roku, przeznacza się na: 

1) częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub 

zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zgodnie 

z potrzebami szkoły/przedszkola, 

2) częściowe lub całkowite dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych 

przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 

skierowanych przez organ prowadzący, 

3) szkolenia rad pedagogicznych, 

4) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 

seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

§ 3. 

Środki, o których mowa w § 2 pkt 4, przeznacza  się  na  organizację  różnych  form doskonalenia  

nauczycieli,  z uwzględnieniem następujących priorytetów: 

1) wzmocnienie współpracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych; 

2) rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej; 

3) praca z dzieckiem sześcioletnim i następnie z tym uczniem na kolejnych etapach 

edukacyjnych; 

4) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego; 



5) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach 

i placówkach oświatowych; 

6) zwiększanie szans edukacyjnych i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

7) edukacja prozdrowotna; 

8) przygotowanie do pracy z e-podręcznikiem; 

9) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych; 

10) efektywne zarządzanie szkołą, w tym z uwzględnieniem współpracy z organami 

społecznymi szkoły; 

11) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. 

§ 4. 

Ustała się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli określone w § 2 pkt 1, 

które będą objęte dofinansowaniem w 2016 r.: 

1) studia uzupełniające magisterskie, 

2) studia językowe — podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim 

Kolegium Języków Obcych — dające kwalifikacje do nauczania języków obcych 

w danym typie szkoły, 

3) studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego 

przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły, 

§ 5. 

1. Określa się na 2016 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

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

ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 1000,00 zł: słownie (jeden 

tysiąc zł) za semestr nauki. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela 

przez dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy. 

3. W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną 

z form kształcenia, o których mowa w § 3. 

§ 6. 

Nauczyciele, którzy - na podstawie zgody dyrektora placówki — podjęli studia przed wejściem 

w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie 

z zawartymi umowami w miarę posiadanych środków. 

§ 7. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 

 

 



LP Placówka oświatowa

Opłaty za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli

Pozostałe 

formy 

doskonalenia 

zawodowego

1 Szkoła Podstawowa W Komorowie 2 000,00 23 477,00

2 Gimnazjum w Komorowie 2 400,00 7 959,00

3 Liceum Ogólnokształcące w Komorowie 2 000,00 6 991,00

4 Szkoła Podstawowa w Michałowicach 5 000,00 20 228,00

5 Gimnazjum w Michałowicach 2 000,00 10 029,00

6 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 2 000,00 17 954,00

7 Gimnazjum w Nowej Wsi 0,00 9 682,00

8 Przedszkole w Michałowicach 850,00 6 889,00

9 Przedszkole w Nowej Wsi 1 000,00 1 949,00

17 250,00 105 158,00

RAZEM 122 408,00

Ogółem rozdział 80146

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/133/2016

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 lutego 2016r.


