
UCHWAŁA NR XXIV/148/2020 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia na 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 
i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Przesmyki uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 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 2021 roku w wysokości 1 500,00 zł za jeden semestr. 

§ 3. Ustala się specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które w 2021 r. dofinansowanie jest 
przyznawane: 

1) specjalności: fizyka, dydaktyka języka angielskiego, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
tyflopedagogika, surdopedagogika, język rosyjski, logopedia, psychologia 

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

§ 4. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/148/2020 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ 

PRZESMYKI NA ROK 2021 

 
L.P. NAZWA PLACÓWKI KWOTA DOFINANSOWANIA 

1. Zespół Szkół w Przesmykach 8.500,00 zł 
2. Zespół Szkół w Łysowie 7.600,00 zł 

RAZEM: 16.100,00 zł 
  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma za zadanie ustalenie:

- maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez placówki
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku,

- formy i specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

Projekt niniejszej uchwały był uzgadniany z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz uzyskał pozytywną
opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siedlcach.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 

Id: 6C90A936-F93B-40F6-A015-8BB830545EFA. Podpisany Strona 1


		2020-12-29T23:00:00+0000
	08-109 Przesmyki mazowieckie Polska
	Wojciech Skolimowski; Przewodniczący Rady Gminy Przesmyki
	Podpis organu wydającego akt prawny.




