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Pan Dominik Michalak 

Wiceprzewodniczący 

Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Szanowny Panie. 

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Jana Marciniaka z sesji Rady Miejskiej w Mosinie  

z dnia 27 stycznia 2022 r. informuję, że zgodnie z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta 

Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

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

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepis ten nie przewiduje żadnych wyjątków. Jeśli organ 

prowadzący przeznaczy na doskonalenie zawodowe nauczycieli niższą kwotę, to naruszy prawo. 

Doskonalenie nauczycieli odbywa się najczęściej w trzech kategoriach: 

• jako samokształcenie, 

• wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (WDN), 

• oraz realizowane poza szkołą doskonalenie instytucjonalne. 

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego nauczyciela i jest dla każdego 

nauczyciela obowiązkowe. W przypadku przyznania dofinasowania do studiów, studiów podyplomowych, 

kurów kwalifikacyjnych dla poszczególnych nauczycieli, dyrektor szkoły/przedszkola zawiera z nauczycielem 

umowę dotyczącą zasad takiego dofinasowania.  

W załączeniu przekazuję dane dotyczące form doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z ich kosztami 

i wysokością dofinasowania przyznaną dla nauczyciela, ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Mosina.  

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Mosinie Pani Wiesławy Mani dotyczącego 

zmiany wpisu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gromada, informuję że zmiana dotyczyła rozpatrzenia 

wniosku organu prowadzącego ww. szkołę w sprawie zmiany siedziby szkoły. W poprzednim roku szkoła 

miała swoją siedzibę w Dymaczewie Starym przy ul. Szkolnej 4. Aktualny adres Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej Gromada to: Olszynkowa 1, 62-050 Krosno. Podstawą prawną do wydania powyższej decyzji 

jest art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). 

 

Z poważaniem 

 

Kierownik 

Referatu Oświaty i Sportu 

 (-) Anna Balcerek-Kałek 
Otrzymują: 

1. adresat; 

2. Sekretarz Gminy – do wiadomości; 

3. a/a. 

Sprawę prowadzi: Anna Balcerek-Kałek, Referat Oświaty i Sportu, tel. 61 8109 580 


