
UCHWAŁA NR XXIV/250/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola 
prowadzonego przez Gminę Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 70a ust. 1, 3 i 3a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 5 i 6 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), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli, 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolu, dla których Gmina Poręba jest organem prowadzącym. 

§ 2. 1. Ustala się następujące formy doskonalenia zawodowego, które będą objęte dofinansowaniem: 

- organizacja i prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli, 

- organizacja i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. 

2. Ustala się następujące specjalności: 

- Indywidualizacja pracy z uczniem. 

- Budowanie relacji międzyludzkich, umiejętność komunikowania się, także w nauczaniu na odległość. 

- Współpraca szkoły z rodzicami. Trudny rodzic. 

- Kompetencje kluczowe -pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej. 

- Eksperymenty i innowacje w szkole-jak je napisać i realizować. 

- Rola rady pedagogicznej w tworzeniu i zapewnieniu jakości pracy szkoły. Promocja i budowanie 
pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

- Office 365- narzędzia. Cyfrowy nauczyciel-nowoczesne metody pracy. 

- Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Rola świetlicy w nowoczesnej szkole. 

- Wykorzystywanie tablicy multimedialnej w dydaktyce. 

- Audiologia w logopedii. 

- Trening umiejętności społecznych dla specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. 

- Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera. 

§ 3. Ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za udział w formie doskonalenia zawodowego, 
o którym mowa powyżej w § 2 wynosi 100% poniesionych kosztów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Poręba. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 70a. ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2215 z późn. zm.) dalej KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego -
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli. W budżecie Miasta Poręba na rok 2021 wyodrębniono takie środki w wysokości 14.000,00 zł

W świetle  art. 91d  pkt. 1 KN kompetencje do wykonania zadania, o którym mowa w art. 70a ust. 1 
KN, posiada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym organem
właściwym do opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których
mowa w art. 70a ust. 3a KN w przypadku gminy miejskiej jest Rada Miasta, która podejmuje w tym
zakresie uchwałę.

Zgodnie z § 5 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) organ
prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w  art. 70a ust. 3a  ustawy, uwzględniając:

1) wnioski dyrektorów szkół;

2) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego lub egzaminu maturalnego;

3) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;

4) stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych.

Nadto, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół
i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.

Ustalenia zawarte w projekcie uchwały mają zaspokoić potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola.

Kierując się zaś przepisem art. 70a ust. 3 KN, podziału środków na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli

W związku z powyższym, konieczne i zasadne jest podjęcie działań uchwałodawczych.
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