UCHWAŁA NR XIII.150.2020
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 70a ust. 1 i 2a oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w
związku 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), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dąbrowa Chełmińska, Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwala, co następuje:
§ 1. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
wyodrębnia się w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska w planach finansowych
poszczególnych zespołów szkół na 2020 r. i dokonuje ich podziału:
1) 50% na dofinansowanie opłat udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach,
wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
2) 40% na dofinansowanie opłat udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli
prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
3) 10% na sfinansowanie kosztów na wspomaganie szkół oraz sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
i biblioteki pedagogiczne.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej
przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% ponoszonych
kosztów za kształcenie przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 2100,00 zł na jeden kierunek
studiów w roku budżetowym.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2020.
3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania danego semestru
studiów.
4. W danym semestrze można uzyskać dofinansowanie tylko do jednego kierunku
studiów.

§ 3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1) i 2) może być przeznaczone zgodnie
z potrzebami szkoły na następujące formy kształcenia: na studia licencjackie, inżynierskie,
magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, w szczególności
w następujących specjalnościach:
1) Pedagogika specjalna,
2) Oligofrenopedagogika,
3) Diagnoza i terapia pedagogiczna,
4) Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
5) Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci,
6) Organizacja i zarządzanie placówką oświatową,
7) Bibliotekarstwo,
8) Plastyka,
9) Technika,
10) Chemia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów
prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Projekt uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska
wyodrębnia w budżecie 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 542,00 zł
Projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami podległych jednostek
oraz zaopiniowany przez związku zawodowe:
1) Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dąbrowa Chełmińska nie
ustosunkował się do przedłożonego projektu,
2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Region Bydgoski
pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. poinformował, iż nie wnosi uwag do
przedłożonego projektu,
3) Wolny Związek Zawodowy Solidarność – Oświata pismem z dnia 16 grudnia 2019
r. wniósł uwagi do zapisu § 3 ust. 5 projektu uchwały, wnosząc o jego usunięcie.
Przepis ten ograniczał możliwość ubieganie się o dofinansowanie opłat za studia
przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, wyłącznie na czas nieokreślony.
Powyższe uwaga została uznana za zasadną i w konsekwencji treść § 3 ust. 5
została usunięta.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

