
UCHWAŁA NR XV/94/2020
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przesmyki, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form 
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia MEN 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie (Dz.U. z 2019r. poz.1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół i po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok w wysokości 
0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
wyodrębnionych w budżecie Gminy Przesmyki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie ustala 
się w 2020 roku w wysokości 1 500,00 zł za jeden semestr.

§ 3. Ustala się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które w 2020 r. dofinansowanie jest 
przyznawane:

1) specjalności: fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, pedagogika specjalna;

2) formy kształcenia: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne, kursy doskonalące.

§ 4. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XV/94/2020

Rady Gminy Przesmyki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ 
PRZESMYKI NA ROK 2020.

L.P. NAZWA PLACÓWKI KWOTA DOFINANSOWANIA

1. Zespół Szkół w Przesmykach 7 660,00 zł
2. Zespół Szkół w Łysowie 6 366,00 zł

RAZEM: 14 026,00 zł
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