
UCHWAŁA NR VI.42.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli  oraz specjalności

i formy kształcenia nauczycieli w roku 2019

Na podstawie art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.1)) oraz § 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) Rada 
Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. w Gminie 
Wilków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez 
uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które 
dofinansowanie jest przyznawane na 2019 r. w Gminie Wilków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Hubicki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.42.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 16 maja 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
w Gminie Wilków

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Wysokość środków
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie 5.946,00 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Idzikowicach w tym:

szkoła
przedszkole

9.470,00 zł

7.629,00 zł
1.841,00 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu w tym:

szkoła
oddział przedszkolny

6.027,00 zł

5.367,00 zł
660,00 zł

4. Publiczne Przedszkole w Wilkowie 1.602,00 zł
Razem: 23.045,00 zł
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.42.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 16 maja 2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli przez uczelnie, oraz 
specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest 

przyznawane na 2019 r. w Gminie Wilków

1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione
w budżecie Gminy Wilków w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
pobieranych przez uczelnie wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 
roku w wysokości:

1) do 50% poniesionych kosztów za semestr studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych;
do umów podpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dofinansowanie może wynieść do 
100 %;

2) do 100 % kosztu szkolenia, warsztatów, konferencji metodycznych, kursów kwalifikacyjnych lub 
doskonalących;

3) do 100 % kosztu dokształcania nauczycieli przekwalifikowujących się w związku z reformą systemu 
oświaty.

3. Specjalności objęte dofinansowaniem:

1) diagnoza i terapia pedagogiczna;

2) pedagogika specjalna;

3) oligofrenopedagogika;

4) gimnastyka korekcyjna;

5) fizyka;

6) bibliotekoznawstwo.
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