
Druk Nr

Projekt

UCHWAŁA NR.....................

RADY GMINY TARNOWIEC 

z.......................................

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 

w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762), w związku z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

sierpnia 2019r. 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),

uchwala się, co następuje:

§ 1.1 W budżecie Gminy Tarnowiec na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Uwzględniając wnioski dyrektorów na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustala się na 2022 r. plan dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Tarnowiec, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowi załącznik 

nr 2.

4. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione są 

w planach finansowych szkoły i przedszkola

§ 2. Określone w § 1 ust. 1 środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone 

w uchwale budżetowej na 2022r. przeznacza się na udział nauczycieli w następujących formach 

doskonalenia i kształcenia:

- seminariach

- konferencjach



- szkoleniach

- warsztatach

- wykładach

- innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- wspomaganie szkół i przedszkola oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

§ 3. Rodzaje wydatków, które mogą być dofinansowane ze środków ujętych w planie, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1653)

§ 4. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, starający się o dofinansowanie składa 

wniosek do Wójta przez dyrektora tylko jednej szkoły.

§ 5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły i przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.........
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia.............................

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec na rok 2022

Lp. Nazwa placówki Forma doskonalenia zawodowego 
nauczycieli

Wysokość naliczonych środków 
finansowych w 2022 roku na 
dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (zł)

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z§2 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019r. 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)

25 980,15

1. Gminne Przedszkole w Tarnowcu szkolenia, konferencje, seminaria, dla 
nauczycieli wg ofert wspomagania 4 536,22

2. Szkoła Podstawowa w Lubnie Szlacheckim szkolenia, warsztaty, szkolenia 
wynikające z potrzeb nauczycieli 9 897,20

3. Szkoła Podstawowa w Tarnowcu szkolenia i warsztaty wynikające 
z potrzeb szkoły 1 1 546,73



Załącznik nr 2 
do Uchwały nr................  
Rady Gminy Tarnowiec 
z dnia ...........................

(miejscowość i data)

(pieczęć szkoły/przedszkoła)

Wójt Gminy Tarnowiec

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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) 
wnoszę o dofinansowanie doskonalenia zawodowego następujących nauczycieli:_________________

WYKAZ PLANOWANYCH NAUCZYCIELI UBIEGAJĄC
DOSKONALENIA ZAWOI

YCH SIĘ O DOFINANSOWANIE FORM 
)OWEGO

Imię 
i nazwisko

Przedmiot 
nauczania

Dotychczasowe 
wykształcenie

Forma doskonalenia
objęta wnioskiem (nazwa 
uczelni, kierunek studiów, 
data rozpoczęcia)

Wysokość 
opłaty

1.

2.

RAZEM:

PLANOWANE SZKOLENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU 
ROZWOJU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Rodzaj szkolenia Liczba uczestniczących 
nauczycieli

Przewidywany 
koszt

1.

2.

3.

RAZEM:

Podpis dyrektora szkoły



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2022' w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało określone 

w art. 70a Karty Nauczyciela. Organ prowadzący wyodrębnia w swoim budżecie środki na ten 

cel w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli.

Z kolei stosownie do treści § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

23 sierpnia 2019r. 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 opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach oraz przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


