
UCHWAŁA NR V/31/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie  oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 1)) i art. 70a  ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) oraz §7 i §8 
Rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (Dz.U. z 2019r. poz. 136), biorąc pod uwagę wnioski złożone przez dyrektorów szkół i po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Przesmyki w 2019 r. środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 14 510,- zł, 
w podziale na poszczególne szkoły:

1) Zespół Szkół w Przesmykach:  8 172,- zł,

2) Zespół Szkół w Łysowie:  6 338,- zł.

§ 2. Wyodrębnione środki finansowe dzieli się w następujący sposób:

Kwota dofinansowania (w złotych)

Lp.
Nazwa formy doskonalenia. Zespół Szkół

w Przesmykach Zespół Szkół w Łysowie

1. Dofinansowanie opłat za kształcenie                
pobierane przez uczelnie (za skierowaniem 
dyrektora).

1 200,- 2 300,-

2. Dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych 
i doskonalących, seminariów i in. form 
doskonalenia dla nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora szkoły.

3 072,- 1 838,-

3. Szkolenia rad pedagogicznych, w tym: 
wynagrodzenia specjalistów prowadzących 
szkolenie.

3 900,- 2 200,-

Razem: 8 172,- 6 338,-

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami zespołów szkół ustala się w 2019 r. maksymalną kwotę dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie w wysokości nie więcej niż 1500 zł za jeden semestr.

§ 4. W roku 2019 ustala się dofinansowanie opłat wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 w zakresie studiów 
podyplomowych z fizyki i kursów nadających uprawnienia instruktorskie bądź sędziowskie w zakresie piłki 
siatkowej i lekkiej atletyki.

§ 5. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być objęte formy i specjalności zgodne 
z:

1) kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa,

2) wnioskami dyrektorów szkół określającymi potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
opracowanymi zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

§ 6. O dofinansowanie mogą ubiegać się nauczyciele w związku z podnoszeniem swoich kwalifikacji lub 
uzyskaniem uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z potrzebami kadrowymi 
i organizacyjnymi szkoły.   

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

1) zmiany: z 2018r.  1000, 1349, 1432 i 2500
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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