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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/XIII/19 

Rady Gminy Janów 

z dnia 24 czerwca 2019 r. 

§ 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

1. W budżecie Gminy Janów wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, 

które przeznacza się w części lub w całości na dofinansowanie między innymi: 

1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli  i szkół (w 

tym opłaty za studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) na kierunkach zgodnych 

z potrzebami kadrowymi danej szkoły, w której nauczyciel lub dyrektor jest zatrudniony, 

2) szkoleń rad pedagogicznych, 

3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze, 

4) materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych. 

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat.  

1. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły 

wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% ponoszonych kosztów za kształcenie przez 

nauczyciela, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł na rok. 

§ 3. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.  

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być przyznane na następujące formy kształcenia: na 

studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły 

w szczególności w następujących specjalnościach: 

1) nauczanie języka angielskiego w przedszkolu, 

2) oligofrenopedagogika, 

3) surdopedagogika, 

4) tyflopedagogika, 

5) neurodydaktyka, 

6) praca z dzieckiem z autyzmem lub zespołem Aspergera, 

7) diagnoza i terapia pedagogiczna, 

8) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 

9) doskonalenie umiejętności nauczycieli w celu rozwoju kluczowych kompetencji uczniów; 

10) wychowanie do życia w rodzinie, 

11) zarządzanie oświatą. 

oraz wynikających z nieprzewidzianych w ciągu roku potrzeb jednostki.
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.: Dz. U. z 2018r., poz. 967 

ze zm.) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli.            

W związku z § 7 i  8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r.  w 

sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136) organ prowadzący 

w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 

formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół oraz podaje do zaopiniowania projekt 

uchwały związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli w gminie. 

 


