
UCHWAŁA NR V/ /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku 
z art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 9Id pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), oraz § 7 pkt 1, 2, 4 i § 8 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
specjalności i formy kształcenia na 2019 rok, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 
zwiększają plany finansowe poszczególnych szkół.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Romuald Nelke

Radca Prawny

Opracowała:
Alicja Łopatka



Załącznik
do uchwały nr V/ ' ; /2019
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 21 lutego 2019 r.

§ 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli wyodrębnione w budżecie Gminy Borek Wlkp. przeznacza się na 
dofinansowanie:

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli,

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie 
i placówki doskonalenia nauczycieli,

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki 
pedagogiczne,

4) szkolenia rad pedagogicznych,
5) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie,
6) opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli 

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
7) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub 
podnoszą kwalifikacje.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli.

1. Ustala się na rok budżetowy 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości do 100% ich 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł na rok na jednego nauczyciela.
2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.

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

1) specjalność w zakresie:
a) matematyki,
b) zajęć artystycznych,
c) języków obcych,
d) wychowania fizycznego,
e) pedagogiki specjalnej,



f) integracji sensorycznej
g) wychowanie do życia w rodzinie, 
h) socjoterapia,
i) terapia dziecka z autyzmem.

2) formy kształcenia:
a) studia podyplomowe,
b) kursy kwalifikacyjne,
c) wykłady, warsztaty, seminaria
d) szkolenia, konferencje.



UZASADNIENIE 
do 

UCHWAŁY NR V/54 /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na 2019 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi konieczne jest ustalenie zasad finansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
W bieżącym roku zabezpieczone są środki w kwocie 50699 zł.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego
O/ Borek Wlkp. w dniu 18 lutego 2019r.
Projekt uchwały został uzgodniony z dyrektorami podległych jednostek.



ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 
ZARZĄD ODDZIAŁU 

w Borku Wlkp.
ul Szkolna 1 63-810 Borek Wlkp.

tel. 605 270109

Borek Wlkp. 15.02.2019r

Szanowny Pan
Marek Rożek
Burmistrz Borku Wielkopolskiego

Dotyczy: opiniowanie uchwały Rady Miejskiej

W odpowiedzi na pismo Nr OŚ.4481.1.2019.AŁ z dnia 07.02.2019 roku w sprawie 
wyrażenia opinii w związku z wprowadzeniem pod obrady Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia na 2019 rok oraz uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Borku Wlkp. opiniujemy 
pozytywnie.
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PREZES. 0ddP^U_znpZ poważaniem /

Prezes ZNP Oddział w Borku Wlkp.- Piotr Gogulski OTR; 0'OGULSKI
Członkowie ZNP z placówek oświatowych gminy Borek Wlkp. :


