Uchwała Nr ..............................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …………………………..
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 70a ust.1 i ust. 3a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) 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. poz. 1653), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się na 2021 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli z uwzględnieniem wskazanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się na 2021 rok plan form i specjalności kształcenia zawodowego
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały oraz maksymalną kwotę
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
określoną w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 3. Do dnia 31 marca 2022 roku dyrektorzy szkół złożą do Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykorzystania w roku 2021 środków
finansowych, o których mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2021 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .............................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ...................................................................

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok
Lp.

Nazwa Placówki

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

3 780,00

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

4 000,00

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

11 830,00

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

10 100,00

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

8 200,00

6.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

5 000,00

7.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14

18 000,00

8.

Przedszkole Publiczne nr 5

4 200,00

9.

Przedszkole Publiczne nr 7

5 960,00

10.

Przedszkole Publiczne nr 11

5 000,00

11.

Przedszkole Publiczne nr 12

6 000,00

12.

Przedszkole Publiczne nr 15

4 450,00

13.

Przedszkole Publiczne nr 16

6 200,00

14.

Przedszkole Publiczne nr 19

5 760,00

15.

Przedszkole Publiczne nr 21

5 282,00

16.

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3

11 250,00

17.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

3 100,00

Razem

Kwota zł

118 112,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ............................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia .....................................................................

Formy i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok wraz
z maksymalnymi kwotami dofinansowania
Ze środków, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, zabezpieczonych na doskonalenie zawodowe, dofinansowywane będą:
1) formy kształcenia:
-

-

-

studia podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego, w tym doskonalenie zawodowe dyrektora w zakresie
zarządzania szkołą lub placówką,
szkolenia oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli,
warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia
zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie
gminy,
szkolenia rad pedagogicznych;

2) specjalności kształcenia:
.

dydaktyka,
nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne,
matematyka,
fizyka,
chemia,
biologia,
geografia,
informatyka,
komunikacja,
multimedia,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
prawo oświatowe,
szkolenia branżowe,
zarządzanie.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ............................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ...................................................................

Maksymalne kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli

1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
1) opłaty za jeden semestr, za formy zgodne z preferowanymi kierunkami kształcenia (studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) - do 600 złotych, jednak roczna kwota dofinansowania
nie może przekroczyć 1 200 zł,
2) opłaty za pozostałe formy dokształcania i doskonalenia - do 60%, jednak roczna kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 800 zł,
3) opłaty za formy organizowane przez same jednostki - do 100% .
2. Dyrektorzy jednostek mogą różnicować wysokość dopłat dla nauczycieli w ramach
środków, jakimi dysponuje placówka, w danym roku budżetowym.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2019 r., poz. 2215) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego
wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Organ
prowadzący na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia
2019 r. 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) zobowiązany jest do określenia potrzeb związanych
z formami doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionymi w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oraz maksymalnych
kwot dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane.
Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok został
przygotowany w uzgodnieniu z dyrektorami wszystkich placówek.
Ustalenia zawarte w uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego mają
zaspokoić potrzeby kadrowe szkół oraz potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Projekt uchwały był opiniowany przez związki zawodowe i przyjęty przez Radę
Miasta na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku (uchwała Nr XLI/137/2020).
Przedmiotową uchwałę zaskarżył Wojewoda Świętokrzyski, a Wojewódzki Sąd
Administracyjny uchylił ją w całości w związku z tym, że nie jest ona aktem prawa
miejscowego, co wynikało z jej treści.
Przedstawiony projekt utrzymuje wszystkie zapisy uchylonej uchwały z pominięciem
zakwestionowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

