
UCHWALA Nr XV1.113.2020 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie podzialu srodkow w 2020 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina 
Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6in. zm.), art. 70a ust. 1 i 3 W zwillZkll z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z p6:i:n. zm.) oraz § 5 pkt 1 
i § 6 rozporz'ldzenia Ministra Edllkacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nallczycieli, szczeg610wych cel6w szkolenia 
branzowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe (Dz.U. z 2019 poz. 1653) 
w porozllmienill z dyrektorami szk61 i plac6wek oswiatowych oraz po zaopiniowaniu przez zwi'lzki 
zawodowe zrzeszaj'lce nallczycieli uchwala si~, co nast~puje: 

§1 

Dokonuje sit( podzialu srodk6w w 2020 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadz'lcym jest Gmina 
Baboszewo, zgodnie z Planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolll, dla kt6rych organem prowadz'lcym jest Gmina Baboszewo 
na rok 2020, stanowi'lcym za1'lcznik do niniejszej llchwaly. 

§2 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i rna zastosowanie do dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanych od 1 stycznia 2020r. 



Uzasadnienie 
do Uchwaly XVl.l13.2020 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Zgodnie z art. 70a ust. I ustawy Karta Nauczyciela w budzetach organ6w prowadz'!cych 

szkoly wyodn;:bnia sil( srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadz'!cym jest Gmina Baboszewo - w wysokosci 

0,8% planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli . 

Uchwala Rady Gminy Baboszewo w sprawie podzialu srodk6w w 2020 roku na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych 

organem prowadz'!cym jest Gmina Baboszewo wyodrl(bnia w budzecie 0,8 % planowanych 

rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 746,OOzl . 

OkreSla podzia! srodk6w na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz cele, na kt6re mog,! zostac 

przeznaczone. Podzial srodk6w dokonuje sil( w porozumieniu z dyrektorami szk6! i przedszkola 

oraz po zasil(gnil(ciu opinii zwiqzk6w zawodowych zrzeszaj'!cych nauczycieli . 
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Zalqcznik 
do Uchwaly nr XVI.I 13.2020 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 23 stycznia 2020 roku 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Baboszewo 

na rok 2020 

1. Plan zostal opracowany z uwzgl~dnieniem: 
I) wniosk6w dyrektor6w szk61 i plac6wek, 
2) wynik6w egzaminu 6smoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego, 
3) potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nallczycieli szk61 i plac6wek w 

wojew6dztwie, 
4) podstawowych kierunk6w realizacji polityki oswiatowej pailstwa, ustalone przez ministra 

wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania. 

2. Srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nallczycieli w wysokosci 
0,8% planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nallczycieli 
w kwocie 58746,00 zl (Pi~cdziesillt osiem tysiycy siedemset czterdziesci szesc zlotych), 
wyodrybnione w budzecie Gminy Baboszewo przeznacza siy na dofinansowanie w cz~sci l11b 
calosci miydzy innymi: 

1) lldzial nallczycieli w seminariach, konferencjach, wykladach, warsztatach, szkoleniach, 
studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nallczycieli 
prowadzonych odpowiednio przez plac6wki doskonalenia nallczycieli, uczelnie oraz inne 
podmioty, kt6rych zadania statlltowe obejmujll doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) udzial nauczycieli w formach ksztalcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i 
plac6wki doskonalenia nauczycieli ; 

3) wspomaganie szk6! i plac6wek oraz sieci wsp61pracy i samoksztalcenia dla nauczycieli , 
prowadzone przez plac6wki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno
pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne. 

4) material6w szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz material6w informacyjnych, 
5) koszt6w przejazdu zwillzanych z doskonaleniem zawodowym. 

3. Maksymalna wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli danej plac6wki jest proporcjonalna do funduszu plac nauczycieli 
...... u .................. 'V •• •• "-J Y· ... _ ..... ·· --, .. - ..... • .... 0 .......... 'V ••• 

Nazwa plac6wki Maksymalna wysokosc srodk6w na 
dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli i kadry 
kierowniczei (zl) 

Przedszkole w Baboszewie 4500,00 
Szkola Podstawowa im. l6zefa Wybickiego w 26896,00 
Baboszewie 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 8000,00 
Szkola Podstawowa im. l ana Brodeckiego w 10400,00 
Polesiu 
Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego 8950,00 
w Sarbiewie 

Ogolem: 58746,00 



4. Szczeg610wy podzial srodk6w finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczeg61nych szk61 / plac6wek oswiatowych 
y 4 L< ....... '""~ .... . ..... y""'u . ....................... .., ........... 

Planowany 
Nazwa szkoly / 

Forma doskonalenia zawodowego 
Liczba koszt Razem 

plac6wki nauczyc ieli doskonalenia (zl) 
(zl) 

indywidualne fo rmy doskonalenia 
· 0,00 

zawodowego nauczyc ieJi 
doksztalcanie dyrektora szkoly · I 000,00 

Przedszkole 
w Baboszewie 

szkolenia rad pedagogicznych · 2500,00 4500,00 
udzial nauczycieli w kursach, 

· I 000,00 
szkoleniach, seminariach, konferenciach 
rezerwowe srodki fi nansowe · 0,00 
indywidualne formy doskonalenia 

2 5000,00 
Szkola zawodowego nauczyciel i 

Podstawowa doksztalcanie dyrektora szkoly · 7000,00 
im. J6zefa szkolenia rad pedagogicznych · 9500,00 26896,00 

Wybickiego udzial nauczycieli w kursach, 
· 5396,00 w Baboszewie szkoleniach, seminariach, konferencjach 

rezerwowe srodki fi nansowe · 0,00 
indywidualne formy doskonalenia 

1 2600,00 zawodowego nauczycieJi 
Szkola doksztalcanie dyrektora szkoly · 950,00 

Podstawowa szkolenia rad pedagogicznych · I 400,00 8000,00 
w Mystkowie udzial nauczycieli w kllrsach, 

I 200,00 
szkoleniach, seminariach, konferencjach · 

rezerwowe srodki finansowe · 1850,00 
indywidualne formy doskonalenia 

1 2000,00 
Szkola zawodowego nallczycieli 

Podstawowa doksztalcanie dyrektora szkoly · I 500,00 
im. Jana szkolenia rad pedagogicznych · 1 500,00 10400,00 

Brodeckiego udzial nauczycieli w kursach, 
· 200,00 

w Polesiu szkoleniach, seminariach, konferencjach 
rezerwowe srodki fi nansowe · 5200,00 
indywidualne formy doskonalenia 

2 5 100,00 
Szkola zawodowego nauczycieli 

Podstawowa doksztalcanie dyrektora szkoly · 700,00 
im. ks. M.K. szkolenia rad pedagogicznych · 900,00 8950,00 

Sarbiewskiego udzial nauczycieli w kursach, 
1 440,00 w Sarbiewie szkoleniach, seminari ach, konferencjach · 

rezerwowe srodki finansowe · 810,00 
Og6lem: 58746,00 

5. Maksymalna kwota dofinansowania oplat: 
Ustala siy na rok 2020 maksymalnq kwoty dofinansowania oplat za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w wysokosci: 

, 
• 
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I) do 50% ponoszonych oplat za ksztalcenie nauczycieli na studiach licencjackich, 
magisterskich i podyplomowych, 

2) do 100% ponoszonych oplat za pozostale formy doskonalenia zawodowego nauczycieli , 

'-
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......... 

3) do 100% koszt6w przejazd6w zwi!)zanych z doskonaleniem zawodowym, 
4) do 100% koszt6w druku i dystrybucji material6w szkoleniowych, pomocy dydaktycznych 

oraz material6w informacyjnych, 
nie wi<;cej jednak jak 2 000,00 zl (dwa tysi!)ce zlotych) na jednego nauczyciela w roku budzetowym 
w odniesieniu do wszystkich form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6. Specjalnosci i tematyka kurs6w szkolen, na kt6re dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli jest przyznawane: 

I) terapia pedagogiczna i socjoterapia, 
2) muzyka, 
3) biologia, 
4) pedagogika specjalna 0 specjalnosci surdopedagogika, 
5) wczesne wspomaganie rozwoju, 
6) wnioski z nadzoru pedagogicznego i spos6b ich wykorzystania w celu podniesienia jakosci 

pracy szkoly, 
7) dziesi<;c najwazniej szych obszar6w w pracy dyrektora, 
8) monitorowanie realizacji wdrazania podstawy programowej w szkole podstawowej, 
9) ksztahowanie u uczni6w kompetencji k1uczowych, 
10) innowacje pedagogiczne - od pomyslu do dzialania, 
II) trener umiej <;tnosci spolecznych TUS-SST, 
12)zmiany w Systemie lnformacji Oswiatowej, 
13)dysleksja i zaburzenia sensoryczne - jak pracowac aby pomagac, 
14)wieloaspektowa analiza wynik6w egzamin6w zewn<;trznych, 
15) rekolekcje, 
16) zmiany w ZFSS, 
17) arkusz organizacyjny w szkole podstawowej , 
18) motywowanie ucznia, 
\9) indywidualizacja pracy wspieraj!)ca ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
20) nowe programy nauczania, 
21) tw6rcze zabawy szachowe, 
22) profilaktyka uzaleznien w szkolach i plac6wkach oswiatowych, 

oraz wynikaj!)cych z nieprzewidzianych, pojawiaj!)cych si<; w ciqgu roku potrzeb jednostek. 

7. Nauczyciel ubiegaj!)cy sit; 0 dofinansowanie sklada do dyrektora szkoly wniosek 
z uzasadnieniem wedlug zal1/cznika do niniej szego Planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nallczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem 
prowadz!)cym jest Gmina Baboszewo na rok 2020. 

8. Dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nie przysluguje nauczycielowi 
w przypadku powtarzania semestru lub roku studi6w oraz korzystania z uriOPli dziekanskiego. 

9. Przerwanie lub niellkonczenie przez nauczyciela okreslonej formy doskonalenia, 
zobowi!)zuje nallczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

10. Po ukOllczeniu doskonalenia zawodowego obj<;tego dofinansowaniem, 
zobowi!)zany jest niezwlocznie do przedlozenia organowi prowadz1/cemu 
potwierdzaj!)cego ukonczenie danej fonny doskonalenia zawodowego. 

nauczyciel 
dokumentu 
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l. 
2. 

WNIOSEK 0 DOFINANSOWANIE 
Imi~ i nazwisko / rok urodzenia.. .. ................ .. 
Dotychczasowe wyksztalcenie: ........... . .......... .. . .. . 

Za l~Clnj k do Planu dofinansowlnil form 
doskonalenia uwodowego n3uclycieli 

u uudnionych w 5l:kolach i p~edSl:ko lu, 

dlA kt61)'ch 0r"!!ltntm prowa d l~cy rn 

jes l Gm ina Babos~ewo na 10k 2020 

3. GI6wny przedmiot nauczan ia (rodzaj zaj~c):.... .. ............. .. 
4. Dodatkowy przedmiot (rodzaj zaj~c): .............. .. .... . ........ . .. . ....................................... . ... . ...... .. 
5. Aktualny wymiar zatrudnienia: ..... ....... .... ... .... . ... . ........... . .................... .. . ... ......................... . 
6. Aktualny poziom wyksztalcenia:.... . ...... . .. . ........ .. . .. . .. ....... ... .......... .. ...... . .. .. ....... . .... .. 
6. Stai pracy, w tym pedagogicznej :.. .... . ..... ...... . ..... .... .... . . ................... .. .. .. ........... .. ....... .. 
7. Stopien awansu zawodowego:............................. . .. . .... . . .. . .......... . . ..... .. ........ . . ... . 
8. Miejsce zatrudnienia: ........ .. ................... . .. . ........ . .. . ... . ...... . . . .. .. . .. ....... .. . ..... . .. . ................ . .. . 
9. Dotychczas ukonczone kursy, szko lenia:............... ... ...... ... ................ .. ....... ... .. .. . ....... .. . .. . 

8. Dane 0 wnioskowanej fonn ie doskonalen ia zawodowego: 
nazwa, wydzial i adres uczelni. ..... .. . ...... ... ...... . . .. ....... . ..... ..... . . .... " ....... . .......... . 
rodzaj i kierunek studi6w/kursu ...... .. ... . .. . ........................... .. .... ..... .......... .. . ... ........ .... .. .. 
uzyskiwany tytul..... ................. .... .. . .. ......... . ... .. ............ .. ........ . ....... ... ... .. .. 
data rozpocz~cia studi6w/kursu.... . ....... .............. ............. ....... ... . . ........... . 
aktualne zaawansowanie (semestr) ................ . .............. . .... . ............................... . ... . 
system studi6w (dzienny, wieczorowy, zaoczny, eksternistyczny):......... . ... .......... . 
rodzaj studi6w (zawodowe, magistersk ie, pod yplomowe):................ .. .................. . ...... . .. 
calkowity okres studi6w/kursu................................. .. ........ . ........... . ..... . 
calkowity koszt doskonalenia do poniesienia w roku skladania wniosku w tym za semestr ............ .. .. . 

ZalQczniki : 
l. 
2. 

podpis nauczyciela 

Opinia dyrektora szkoly" 

Powyzsza forma doskonalenia zawodowego jest zgodna/nie jest zgodlla**2 z potrzebami organizacyjnymi 
szkoly/plac6wki. W szczeg61nosci potrzeba obejmuje kon iecznosc real izacj i podstawy programowej 
z .... .. ..... (przedm iot). Nabyc ie dodatkowych kwalifikacji przez ..................................................... . 
pozytywnie wplynie na prawidlowy przebieg procesu ksztalceni a, wychowania i opiek i, podnies ie jakosc pracy 
szkoly. Ponadto uzyskanie okreSlonej formy kwalifikacj i przez .......................................................... pozwoli 
na Jepsze przygotowanie uczni6w do sprawdzian6w i egzalllin6w. 

pod pis i piecz~c dyrektora szkoly, plac6wki 

Dccyzja organu prowadz~cego szkol~ 

Stwierdzam, ze wnioskodawca spelnia warunki do przyznania dofinansowania. 

, • nie dotyczy wniosku skladancgo przez dyrektora szkoly/plac6wki 
2 •• niepotrzebne skreSlic 

podpis i piecz~c 


