
                                                                                                                                   /projekt/ 

UCHWAŁA NR     /    2023 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 1 marca 2023 roku 

 

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym 

 jest Gmina Opatów 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w  związku z art. 70a ust.1 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia   26 

stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r, poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

W budżecie Gminy Opatów na rok 2023 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

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

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe tej grupy zawodowej. 

 

§ 2. 

 

1. Ustala się na 2023 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli          

z uwzględnieniem wskazanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach                 

i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały.  

2. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę 

wnioski dyrektorów szkół i przedszkola, dofinansowuje się: 

1) koszty udziału nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, szkoleniach, 

warsztatach, seminariach, konferencjach, wykładach prowadzonych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia prowadzonych przez uczelnie  i placówki 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

3. Ustala się specjalności, na które będzie przyznawane dofinansowanie dające kwalifikacje        

w zakresie: 

1) surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, pracy z dzieckiem autystycznym 

oraz zespołem Aspergera, rewalidacji, terapii pedagogicznej, interwencji kryzysowej, 

pedagogiki specjalnej, logopedii, arteterapia, psychologia, 

2) języka polskiego, 

3) języka angielskiego, 

4) języka niemieckiego, 

5) matematyki,  

6) informatyki, 

7) edukacji wczesnoszkolnej, 

8) chemii, 

9) fizyki, 

10) biologii, 



11) historii, 

12) geografii, 

13) techniki, 

14) muzyki, 

15) plastyki, 

16) wychowania fizycznego, 

17) wychowania do życia w rodzinie, 

18) edukacji dla bezpieczeństwa, 

19) bibliotekoznawstwa, 

20) doradztwa zawodowego. 

  

§ 3. 

 

Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania do opłat pobieranych                               

za kształcenie nauczycieli przez uczelnie i zakłady kształcenia, indywidualnie   dla 

nauczyciela w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

 

§ 4. 

 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły  i przedszkola,                   

a w przypadku dyrektora, decyzje podejmuje Burmistrz Miasta   i Gminy Opatów. 

 

§ 5. 

 

Do dnia 31 marca 2024 roku dyrektorzy szkół i  przedszkola  złożą do Burmistrza Miasta                

i Gminy Opatów sprawozdanie z wykorzystania w roku 2023 środków finansowych,                         

o których mowa w § 2. 

 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz dyrektorom 

szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów.  

 

§ 7. 

 

Uchyla się uchwałę nr LI/455/2022  Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 roku 

w sprawie w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych   w szkołach  i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Opatów. 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                            

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Przedstawiający projekt uchwały w imieniu Projektodawcy: Sekretarz Gminy 



 
                                                                                                                                      Załącznik  

                                                                                                                                      do uchwały Nr    /    /2023 

                                                                                                                                      Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                                                      z dnia 1 marca  2023  roku 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

na rok 2023 

 
 

Forma doskonalenia 

zawodowego 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. gen. bryg. Stanisława 

Gano 

  w Opatowie 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Partyzantów Ziemi 

Opatowskiej w Opatowie 

 

 

Przedszkole 

Publiczne               

w Opatowie 

 

Materiały szkoleniowe 

 

 

  500,00 zł 

 

500,00 zł 

 

- 
 

Kursy kwalifikacyjne                   

i doskonalące, 

szkolenia, warsztaty, seminaria, 

konferencje, 

wykłady 

 

 

 

10.486,00 zł 

 

 

12.151,00 zł 

 

 

4.847,00 zł 

 

Studia podyplomowe                 

na uczelniach  i w placówkach 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, studia licencjackie  

i magisterskie jako druga 

specjalność  

(surdopedagogika, 

tyflopedagogika, 

oligofrenopedagogika, praca          

z dzieckiem autystycznym oraz 

zespołem Aspergera, 

rewalidacja, terapia 

pedagogiczna, interwencja 

kryzysowa, pedagogika 

specjalna, logopedia, 

arteterapia, psychologia, 

język polski, język angielski, 

język niemiecki, 

matematyka, informatyka, 

edukacja wczesnoszkolna, 

chemia, fizyka, biologia, 

 historia, geografia, technika, 

muzyka, plastyka, wychowanie 

fizyczne, wychowanie do życia 

w rodzinie, edukacja dla 

bezpieczeństwa, 

bibliotekoznawstwo, doradztwo 

zawodowe) 

 

 

 

 

 

 12.000,00 zł 

 

 

 

 

11.000,00 zł 

 

 

 

 

1.000,00 zł  

 

Razem 
 

 22.986,00 zł 

 

 23.651,00 zł 

 

5.847,00 zł 
 


