
UCHWAŁA NR LVI/307/2023 

RADY  GMINY  SADKOWICE 
z dnia 6 lutego 2023 r. 

 
w sprawie ustalenia  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sadkowice na 2023 rok, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
może być przyznane. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  art. 70a ust. 1 i 3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) 
oraz § 5 i 6  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 
 
 § 1. W budżecie Gminy Sadkowice na rok 2023 wyodrębnia się środki finansowe na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych  
środków przeznaczonych na wynagrodzenia  osobowe nauczycieli  w wysokości 13 500,00 złotych. 
 
 §  2.1.W ramach środków finansowych określonych w § 1, ustala się następujące specjalności 
kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie w 2023 roku: 
      1)  język angielski; 
      2)  logopedia; 
      3)  oligofrenopedagogika; 
      4)  surdopedagogika; 
      5)  integracja sensoryczna. 
 
      2. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być 
przyznawane dofinansowanie w 2023 roku: 

1) kształcenie na studiach wyższych licencjackich; 
2) kształcenie na studiach  wyższych magisterskich; 
3) kształcenie na  studiach podyplomowych; 
4) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli; 
5) warsztaty metodyczne i przedmiotowe; 
6) szkolenia rad pedagogicznych. 

 
3. W ciągu roku  kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną 
formę doskonalenia, w przypadku form kształcenia określonych w ust. 2 pkt 1, 2 i 3. 
 
4. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Sadkowice, może ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, tylko 
w jednej ze szkół.   
                                                          

 § 3. Ustala się  maksymalną  kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 2: 
1) Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa  w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 

w wysokości do 70% poniesionych kosztów, lecz nie więcej jak 2 000,00 zł w ciągu roku; 
2) Wydatki  dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 są 

dofinansowywane w całości. 



§ 4. Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie formy doskonalenia zawodowego      
a zaplanowanej formy nie ukończył, nie może ubiegać się o dofinansowanie w/w formy przez 
okres 5 lat, od dnia przyznania ostatniego dofinansowania. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 
 
§ 6. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                                   
 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Jan Idzikowski  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 

Rady Gminy Sadkowice w  sprawie ustalenia planu dofinansowania form  doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sadkowice na 2023 rok 

 

Zgodnie  z art. 70a ust. 1 i 3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1762; z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730) oraz 
§  5 i 6  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 
roku poz. 1653) w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wyodrębnia się  środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
           Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny określa potrzeby w  zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, uwzględniając warunki  określone  w rozporządzeniu, w tym miedzy 
innymi wnioski  nauczycieli o dofinansowanie. 

Formy  i kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli wpisane w tekst projektu uchwały 
wynikają z planów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i przedszkoli 
prowadzonych przez  Gminę Sadkowice sporządzonych przez Dyrektorów tych placówek. 

 
Maksymalna kwota dofinansowania opłat dla  poszczególnych szkół  wynosi: 

1) Zespół Szkół w Sadkowicach – 7 000,00 złotych;                               

2) Szkoła Podstawowa w Lubani – 3 000,00 złotych; 

3) Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie – 2 000,00 złotych; 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie – 1 500,00 złotych. 

 


