
UCHWAŁA NR XVI/87/2020
RADY GMINY BRĄSZEWICE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Brąszewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) i art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d 
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. 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) Rada Gminy Brąszewice uchwala, 
co następuje:

§ 1. Ustala się na 2020 rok plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Brąszewice.

§ 2. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli;

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły 
wyższe;

3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

2. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z podjęciem przez nauczyciela doskonalenia 
nie wynikającego z potrzeb edukacyjnych szkoły.

§ 3. 1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się 
w następujący sposób:

1) 80% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2;

2) 20% środków na opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-4.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków.

§ 4. Wysokość dofinansowania doskonalenia zawodowego w roku 2020 wynosi:
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1) do 100 % dofinansowuje się:

a) koszty udziału w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

b) koszty udziału w warsztatach metodycznych i przedmiotowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w danej placówce,

c) szkolenia rad pedagogicznych,

d) opłaty za indywidualne kursy doskonalące, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) do 90 % kosztów dofinansowuje się opłaty za kursy kwalifikacyjne;

3) dofinansowuje się do 80 % faktycznie poniesionych opłat w danym roku za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe, jednak nie więcej niż 1500 zł/semestr dla jednego nauczyciela. Jeżeli nauczyciel studiuje na 
więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

§ 5. 1. W 2020 r. dofinansowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 3 podlegają specjalności zgodnie 
z określonymi przez dyrektorów potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. W przypadkach uzasadnionych, wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku 
potrzeb dofinansowanie może być przyznane na inne niż wymienione przez dyrektora specjalności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brąszewice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Adam Sowizdrzał
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