UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków
w 2019r.
Na podstawie art. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506), art. 70a ust. 1 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967, 2245 i z 2019 r. poz. 730), w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r.,
poz.136), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków
Rada Miasta Radzionków
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Radzionków w 2019 roku środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8%, o których mowa w art. 70a ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dzieli się na :
1) dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w indywidualnych formach kształcenia, pobieranych przez
uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego,
2) dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach,
szkoleniach oraz innych niż określonych w pkt 1 formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
§ 2. 1 Na podstawie złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Radzionków wniosków, dofinansowanie o którym mowa w ust. 1, jest przyznane na następujące formy
doskonalenia zawodowego:
1) wychowanie fizyczne,
2) terapia pedagogiczna,
3) edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i Aspergera,
4) wychowanie do życia w rodzinie,
5) religia,
6) matematyka,
7) edukacja i wspieranie rozwoju osób z Autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi,
8) trener tenisa ziemnego,
9) metodyka wczesnego nauczania j. angielskiego.
2. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których w § 1 może wynieść do 50% łącznych kosztów
ponoszonych przez nauczyciela z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dofinansowanie kosztów poniesionych przez nauczyciela za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł. opłaty za dany semestr, a w
przypadku studiów podyplomowych kwoty 1.500,00 zł. opłat za studia. Dofinansowanie kosztów poniesionych
przez nauczyciela za kursy kwalifikacyjne nie może przekroczyć kwoty 1.000,00 zł. opłat za kurs.
4. W ramach dofinansowania pokryte mogą być koszty wskazane w § 2 ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 5
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyłączeniem staży zagranicznych.
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5. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów, a także
w przypadku skorzystania z urlopu dziekańskiego. Przerwanie określonej formy kształcenia zobowiązuje do
zwrotu dofinansowania.
§ 3. Traci moc Uchwała nr IV/45/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie
podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 z
późniejszymi zmianami) nakłada na organy prowadzące obowiązek wyodrębnienia środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu
opinii zakładowych organizacji związkowych.
Wysokość tych środków określa ustawa. Natomiast szczegółowy rozdział na poszczególne
wymienione rodzaje doskonalenia pozostaje w kompetencji dyrektora szkoły, który jest zobowiązany
do sporządzenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zgodnie z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz.
967 z późniejszymi zmianami) zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 70a ust. 1
wykonuje odpowiednio: rada gminy rada powiatu, sejmik województwa.
W świetle powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
mgr Joanna Kwiecińska
Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych
w Radzionkowie
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