
UCHWAŁA NR XXXI/239/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 oraz 
ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2021 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. Zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1653) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wykaz specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w roku 2021, stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 przedstawia 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Głuszycy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu 
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) organ prowadzący 
opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego biorąc pod uwagę 
wnioski dyrektorów placówek złożone do dnia 30 listopada każdego roku. 

 Na podstawie art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 
2215 z późn. zm.) podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

 Przedstawiony projekt uchwały przesłany został do zaopiniowania organizacji związkowej zrzeszającej 
nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Wałbrzychu pozytywnie zaopiniował 
projekt uchwał.
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXXI/239/2021 

 Rady Miejskiej w Głuszycy 
 z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli w roku 2021 

 

§ 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w 

budżecie organu prowadzącego, stanowiące 0,8% planowanych na 2021 rok środków na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli określonych w § 2 ust. 1 oraz opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) zwanego 

dalej „rozporządzeniem” 

  

 § 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w 2021 roku opłat na kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 

i 3 rozporządzenia, w wysokości kosztów udokumentowanych, nie więcej jednak niż  1.000,00 

zł na osobę, należną za cały okres kształcenia. 

W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną  

z form kształcenia, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 

 2. W 2021 roku dofinansowywane będą opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 

rozporządzenia nauczycieli w specjalnościach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 3. Ustala się formy kształcenia, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2021 

roku: 

1) studia uzupełniające, 

2) studia podyplomowe, 

3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

4) warsztaty specjalistyczne, 

5) seminaria, 

6) konferencje szkoleniowe. 

 4. Decyzje o dofinansowaniu opłat oraz kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 

niniejszego planu, podejmuje dyrektor placówki, uwzględniając wieloletni plan doskonalenia 

zawodowego nauczycieli danej placówki. 

 5. Wysokość dofinansowania form i opłat określonych w § 1 niniejszego planu ustala 

dyrektor placówki w ramach przyznanych na ten cel środków z zachowaniem maksymalnej 

wysokości dofinansowania o której mowa w § 2 ust. 1. 

 

 § 3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa 

w § 1 niniejszego planu, organ prowadzący przekaże poprzez zwiększenie planów 

finansowych, do placówek w całości, proporcjonalnie do ich udziału w środkach stanowiących 

0,8% planowanych w 2021 roku środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
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 § 4. W stosunku do dyrektorów placówek decyzje w sprawie dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia podejmuje, na 

wniosek dyrektora placówki Burmistrz Głuszycy w ramach środków, o których mowa  

w § 1 niniejszego planu. 
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Załącznik Nr 2 

 do Uchwały Nr XXXI/239/2021 

 Rady Miejskiej w Głuszycy 
 z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

Wykaz specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2021 roku 
 

1. bezpieczeństwo w internecie, 

2. bezpieczeństwo w szkole, 

3. bibliotekarstwo, 

4. biologia, 

5. chemia, 

6. doradztwo zawodowe, 

7. emisja i higiena głosu, 

8. etyka, 

9. filologia angielska, 

10. filologia germańska, 

11. fizyka, 

12. geografia, 

13. grafika komputerowa, 

14. historia, 

15. informatyka, 

16. kurs instruktora nauki pływania, 

17. matematyka, 

18. mediacje szkolne i rodzinne, 

19. metodyka nauczania przedmiotu, 

20. muzyka, 

21. nowa podstawa programowa, 

22. neurologopedia 

23. oligofrenopedagogika, 

24. pedagogika, 

25. psychologia, 

26. psychoterapia, 

27. resocjalizacja, 

28. religia, 

29. socjoterapia, 

30. taniec, 

31. technologia informacyjna, 

32. techniki internetowe, 

33. terapia pedagogiczna, 

34. technika, 

35. zarządzanie jakością, 

36. zarządzanie oświatą, 

37. wiedza o społeczeństwie, 

38. rewalidacja – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(oligofrenopedagogika) ze spektrum autyzmu. 
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Załącznik Nr 3 
 do Uchwały Nr XXXI/2392021 
 Rady Miejskiej w Głuszycy 

 z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

Podział środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 w roku 2021 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wysokość planowanych 

środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w 2021 r. 

1. Przedszkole Samorządowe w Głuszycy 6.000 zł. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głuszycy 10.000 zł. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy 10.000 zł. 

 OGÓŁEM 26.000 zł. 
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