
U Z A S A D N I E N I E

do  projektu  uchwały  w  sprawie  podziału  środków  na  dofinansowanie  form 
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w  przedszkolach  i  szkołach 
prowadzonych przez gminę Trzcianka

Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z art. 70a ust. 1 – 2a i art. 91d pkt. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze 
zm.),  która  obliguje  organy  prowadzące  do  wyodrębnienia  środków na  dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1%  planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i podziału tych środków.

Przepis  §  6  ust.  2  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. Nr 
46,  poz.  430)  nakłada  na  organy  prowadzące  obowiązek  opracowywania  na  każdy  rok 
budżetowy  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  z 
uwzględnieniem  wniosków  dyrektorów  placówek  oświatowych,  opracowanych  na 
podstawie wieloletnich planów rozwoju zawodowego nauczycieli.

 Jednocześnie,  zgodnie  z  §  7  w/w  rozporządzenia,  organ  prowadzący,
w porozumieniu  z  dyrektorami szkół  i  przedszkoli,  ustala  corocznie  maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane.  Proponowana  wysokość  dofinansowania  określona  została  na  poziomie 
minimalnego  wynagrodzenia,  które  będzie  wynosić  1.600,00  zł.  Ze  środków  na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowywać się będzie m.in.:

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

2) organizację  warsztatów  metodycznych  i  przedmiotowych  oraz  innych  form 
doskonalenia  zawodowego  wynikających  z  potrzeb  edukacyjnych  na  danym 
terenie,

3) szkolenie rad pedagogicznych,
4) opłaty  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 

nauczycieli,
5) opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące,  seminaria  oraz  inne  formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły 
lub placówki.

Zarówno kwota dofinansowania, jak i  specjalności  oraz formy kształcenia zostały 
ustalone  w  porozumieniu  i  zgodnie  z  wnioskami  dyrektorów  przedszkoli  
i szkół.

Natomiast art.  70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
nakłada  obowiązek  podjęcia  przedmiotowej  uchwały  po  uzyskaniu  opinii  związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli, o co wystąpiłem.


