
UCHWAŁA NR XXX/218/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok 2021, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zmianami), art. 70a ust. 1, ust. 3-3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2215) oraz § 2, § 5 i § 
6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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) oraz po zaopiniowaniu przez 
Zarząd oddziału ZNP w Kawęczynie Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa  
w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy 
Kawęczyn na rok 2021 w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 
Kawęczyn tj.: 

1) 10086,00 zł w Szkole Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie w Kawęczynie, 

2) 8562,00 zł w Szkole Podstawowej  im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich- Kolonii, 

3) 7990,00 zł w Szkole Podstawowej  im. płk. p. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie, 

4) 10141,00 zł w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych, 

5) 3012,00 zł w Przedszkolu Gminnym „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich. 

§ 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala się w roku 2021 maksymalną kwotę dofinansowania 
opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości  3500,00 zł 
rocznie. 

§ 3. 1. Kwoty dofinansowania ustalone w planie, o którym mowa w § 1, przeznacza się na specjalności 
i formy kształcenia, zgodnie z potrzebami szkoły określonymi przez dyrektora szkoły uwzględniające wyniki 
egzaminu ósmoklasisty. 

2. Dofinansowane będą m. in. następujące specjalności kształcenia i doskonalenia: 

a) Uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu w szczególności: fizyki, języka 
niemieckiego, geografii, wczesnego wspomagania rozwoju, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, 
muzyki, plastyki, doradztwa zawodowego z coachingiem lub tutoringiem i pośrednictwa pracy, 

b) Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w szczególności w zakresie metodyki nauczania i wychowania, w tym 
ukierunkowanych na podniesienie wyników egzamin ósmoklasisty, dydaktyki zdalnej, wykorzystania TIK 
w szczególności Microsoft Teams w nauczaniu zdalnym, metodyki eksperymentu na przedmiotach 
przyrodniczych, pracy metodą projektu, rozwijania kompetencji kluczowych  w szczególności 
matematycznych i porozumiewania się w językach obcych, motywowania do nauki, rozwijania kreatywności 
i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, nowatorskich metod nauczania i wychowania, współpracy 
z rodzicami w realizacji zadań szkoły, wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu, w tym 
bezpieczeństwa w sieci,  pracy z uczniem zdolnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kreatywnych 
metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania i zapobiegania 
uzależnieniom u dzieci i  młodzieży, w tym cyfrowych oraz wdrażania innowacyjności. 

3. Dofinansowane będą następujące formy kształcenia: studia uzupełniające i podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne, seminaria, webinaria, szkolenia, w tym szkolenia on-line, warsztaty doskonalące, konferencje 
i inne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych z terenu 
Gminy Kawęczyn. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXX/218/2021
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest
przyznawane

Przywołane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nakłada na organ prowadzący
szkołę obowiązek opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
Kwotę maksymalnego dofinansowania w wysokości 3500 zł oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane ustalono na podstawie wniosków i w porozumieniu z
dyrektorami szkół i przedszkola na spotkaniu w dniu 24.11.2020 r.
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