
UCHWALA Nr XXV.171.2021 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 29 stycznia 2021 roku 

w sprawie podzialu srodk6w w 2021 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym 
jest Gmina Baboszewo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p6zn. zm.), art. 70a ust. I i 3 w zwi'lzku z art. 91d pkt I 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 z pMn. 
zm.) oraz § 5 i § 6 rozporz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczeg610wych cel6w 
szkolenia branzowego oraz trybu i warunk6w kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe 
(Dz. U. z 2019 poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szk61 i plac6wek oswiatowych oraz 
po zaopiniowaniu przez zwi'lzki zawodowe zrzeszaj'lce nauczycieli uchwala siy, co nastypuje: 

§1 

Ustala siy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach prowadzonych przez Gminy Baboszewo, zgodnie z zal'lcznikiem nr I do 
niniejszej uchwaly. 

§2 

Ustala siy maksymaln'l kwoty dofinansowania oplat pobieranych za ksztalcenie nauczycieli 
oraz specjalnosci i formy ksztalcenia nauczycieli prowadzone przez plac6wki doskonalenia 
nauczycieli, szkoly wyzsze oraz inne podmioty, kt6rych zadania statutowe obejmuj'l 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, na kt6re dofinansowanie jest przyznawane, zgodnie 
z zal'lcznikiem Nr 2 do uchwaly. 

§3 

Wykonanie Uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie do dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli realizowanych od 1 stycznia 2021 r. 



Uzasadnienie 
do Uchwaly XXY.171.2021 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 i 3 w zwiljzku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Oz. U. z 2019r. poz. 2215 z pMn. zm.) w budzetach organ6w 
prowadzljcych szkoly wyodr~bnia si~ srodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzljcym jest Gmina 
Baboszewo - w wysokosci 0,8% planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Uchwala Rady Gminy Baboszewo w sprawie podzialu srodk6w w 2021 roku na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
kt6rych organem prowadzljcym jest Gmina Baboszewo wyodr~bnia w budzecie 0,8 % 
planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycie1i 
w kwocie 63 315,00zl . Okresla podzial srodk6w na doskonalenie zawodowe nauczycie1i oraz 
cele, na kt6re mog'l zosta6 przeznaczone. Podzial srodk6w dokonuje si~ w porozumieniu 
z dyrektorami szk61 i przedszkola oraz po zasi~gni~ciu opinii zwiljzk6w zawodowych 
zrzeszaj'lcych nauczycieli. 

l'RZE OD Iczlle RADY 
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Zal~cznik Nr I 
do Uchwaly nr XXY.171.2021 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 29 stycznia 2021 roku 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach i przedszkolu, dla ktorych organem prowadzllcym jest Gmina Baboszewo 
na rok 2021. 
I. Plan zostal opracowany z uwzglydnieniem: 

I) wniosk6w dyrektor6w szk61 i przedszkola, 
2) wynik6w egzaminu 6smoklasisty, 
3) potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 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 nauczycieli w wysokosci 
0,8% planowanych rocznych srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli w kwocie 63 315,00zl (szdcdziesi'lt trzy tysi'lce trzysta piytnascie zlotych), 
wyodn,bnione w budzecie Gminy Baboszewo przeznacza siy na dofinansowanie w cZysci lub 
calosci miydzy innymi: 

I) udzial nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykladach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez plac6wki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, kt6rych zadania statutowe obejmuj'l 
doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

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

3) wspomaganie szk61 i plac6wek oraz sieci wsp61pracy i samoksztalcenia dla 
nauczycieli , prowadzone przez plac6wki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, biblioteki 
pedagogiczne. 

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

3. Maksymalna wysokosc srodk6w finansowych przeznaczonych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli danej plac6wki jest proporcjonalna do funduszu plac 

. rd' h . I' dl b r nauczyc1e 1 zatru monyc w tel placowce, we ug ta e I: 
Nazwa plac6wki Maksymalna wysokosc srodk6w na 

dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i kadry 

kierowniczej (zl) 
Przedszkole w Baboszewie 5440,00 
Szkola Podstawowa 1m. J6zefa Wybickiego 27500,00 
w Baboszewie 
Szkola Podstawowa w Mystkowie 8 175,00 
Szkola Podstawowa 1m. Jana Brodeckiego II 600,00 
w Polesiu 
Szkola Podstawowa im. ks. M.K. Sarbiewskiego 10600,00 
w Sarbiewie 

Og6lem: 63315,00 



Zal~cznik Nr 2 
do Uchwaly nr XXV.171.2021 

Rady Gm iny Baboszewo 
z dnia 29 styeznia 202 1 roku 

Maksymalna kwota dofinansowania oplat pobieranych za ksztaIcenie nauczycieli oraz 
specjalnosci i formy ksztaIcenia nauczycieJi prowadzone przez placowki doskonalenia 
nauczycieli, szkoly wyzsze oraz inne podmioty, ktorych zadania statutowe obejmujlj 
doskonalenie zawodowe nauczycieJi, na ktore dofinansowanie jest przyznawane. 

I. Ustala sit; na rok 2021 maksymalnq kwott; dofinansowania oplat za doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w wysokosci: 

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, 

3) do 100% koszt6w przejazd6w zwiqzanych z doskonaleniem zawodowym, 
4) do 100% koszt6w druku i dystrybucji material6w szkoleniowych, pomocy 

dydaktycznych oraz material6w informacyj nych, nie wit;cej jednak jak 2 000,00 zl 
(dwa tysiqce zlotych) na jednego nauczyciela w roku budzetowym w odniesieniu do 
wszystkich form doskonalenia zawodowego nauczycieli . 

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

1) pedagogika specjalna - autyzm i zesp61 Aspergera, 
2) pedagogika korekcyjno-kompensacyjna z elementami logopedii , 
3) 
4) 
5) 

. . 
wczesne wspomagame rozwoJu 
pedagogika specjalna 0 specjalnosci surdopedagogika, 
szkolenia z nadzoru pedagogicznego, zmian oswiatowych i spos6b ich wykorzystania w 
celu podniesienia jakosci pracy szkoly, 

6) indywidualizacja pracy wspierajqca ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
7) wykorzystanie narzydzi i zasob6w cyfrowych w szkolnym projekcie edukacyjnym, 
8) prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem Microsoft 365, 
9) szkolenia i kursy wg propozycji MSCDN, 
10) edukacja, rewalidacja i wspomaganie os6b z autyzmem i zespolem Aspergera (dla 

absolwent6w oligofrenopedagogiki), 
II ) wyposazenie nauczycieli w wiedzy i umiejt;tnosci umozliwiajqce im organizacjt; 

nauczania wspomaganego IlK, 
12) studia magisterskie, 
13) zapewnienie wysokiej jakosci ksztalcenia oraz wsparcia osychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzglt;dnieniem zr6:i:nicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych, 

14) dokumentowanie pracy nauczyciela, 
15) doradztwo zawodowe, edukacyjne i posrednictwo pracy, 

oraz wynikajqcych z nieprzewidzianych, pojawiajqcych sit; w ciqgu roku potrzeb jednostek. 
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