
Uchwała Nr  XLIII/4/14 

Rady Gminy Puck 

z dnia  27 lutego  2014 r. 

w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Puck na rok  2014 

     Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),  art. 70a ust. 1, 1a  ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) w zw. z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia          

8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.      

2013 r., poz. 1645) oraz § 6 ust. 2  § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia        

29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  oraz szczegółowych kryteriów  i 

trybu przyznawania tych środków  (Dz. U. 2002 r., Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli,    

Rada Gminy Puck 

uchwala, co następuje: 

 

§  1  

1. W budżecie Gminy Puck wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w wysokości – 166.986 ,-zł, co stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych        

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.  

2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Puck na rok 2014 środki dzieli się w następujący sposób: 

1/ 10 % - na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2/ 30 % - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 

nauczycieli – studia magisterskie, podyplomowe, studia licencjackie, kursy kwalifikacyjne i doskonalące,   

3/ 60 % - na organizację form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń rad pedagogicznych, 

seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze, a ponadto na dofinansowanie opłat za inne formy doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli skierowanych przez dyrektorów szkół, w tym koszty przygotowania materiałów 

szkoleniowych i informacyjnych, przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności 

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje wg potrzeb zaplanowanych na rok 2014. 

3. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli,  o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz 

środków na dofinansowanie organizacji doradztwa metodycznego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

można przeznaczyć je na organizację szkoleń dla nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. 



§  2 

1. Maksymalna kwota  dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady  

kształcenia nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wynosi :                                                                  

1/   80 % kosztów opłaty semestralnej za studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe                       

2/   75 % kosztów opłaty semestralnej za kursy kwalifikacyjne                                                                           

3/  70 % kosztów za kursy doskonalące                                                                                                                   

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami placówki kwota 

dofinansowania, o której mowa w ust. 1 może wynieść 100 %. 

§  3 

1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 obejmuje się w pierwszej kolejności studia 

magisterskie, licencjackie, podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach 

związanych z: 

1/ uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, wynikających z wieloletniego planu 

doskonalenia danej placówki, 

2/ uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, 

3/ uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej, pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, 

4/ uzyskaniem innych specjalności wynikających z planu pracy szkoły. 

2. Kierunki dokształcania i doskonalenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 uznane jako 

priorytetowe: 

1/ egzaminy, sprawdziany, pomiar dydaktyczny, interpretacja wyników: analiza i wykorzystanie 

wyników  egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektów nauczania, motywująca i aktywizująca rola 

wewnątrzszkolnych systemów oceniania oraz programów oceniania i form zajęć, ocena opisowa 

wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień, 

2/ praca z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: integracja sensoryczna, 

doskonalenie umiejętności wychowawczych z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie 

agresji i przemocy w szkole, praca z uczniami z deficytami rozwojowymi np. dysleksja, dyskalkulia, 

dysortografia, zespół Aspergera, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Toureta, 

3/ doskonalenie z zakresu nauczanego przedmiotu: motywowanie uczniów, praca z uczniem zdolnym, 

rekreacja, ocena jakości wychowania fizycznego i stanu kultury fizycznej, metodyka nauczania języków 

obcych, metody pracy z uczniem pomocne przy organizacji nowego modelu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, 

4/stosowanie prawa oświatowego : bhp na lekcjach wychowania fizycznego, prawo oświatowe dla 

nauczyciela, dyrektora, wicedyrektora, nowe zadania rady pedagogicznej, 

5/ inne, wynikające z planu pracy szkoły. 



§  4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 

§  5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

     Zgodnie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97,    

poz. 674 ze zm./ w zw. z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw                       

w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1645)  budżetach organów prowadzących 

szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli                             

z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków.   

     Natomiast w myśl  § 6 ust. 2  oraz § 7 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów              

i trybu przyznawania tych środków / Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430/, organ prowadzący dokonuje 

podziału wskazanych środków, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat                      

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz  specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

     Wobec powyższego należy wskazać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne                          

i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


