
  

UCHWAŁA NR IV/59/2019 

RADY GMINY BAKAŁARZEWO 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Bakałarzewo oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r. 

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 

z późn. zm.), § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019, poz. 136) w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Bakałarzewo na 2019 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli. 

§ 2. Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. wyodrębniona 

została w budżecie gminy w rozdziale 80146 na kwotę 13 557,41 zł. 

§ 3. Ze środków określonych w § 2 mogą być dofinansowane: 

1) specjalności: 

a) nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej, 

b) chemia, 

c) biologia, 

d) terapia pedagogiczna, 

e) socjoterapia, 

f) oligofrenopedagogika, 

g) muzyka, 

h) wychowanie do życia w rodzinie, 

2) formy kształcenia: 

a) studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia podyplomowe, 

b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, 

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

d) szkolenia rad pedagogicznych, 
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e) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące; 

3) koszty przejazdów nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły 

uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą 

kwalifikację. 

§ 4. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub 

zakłady kształcenia nauczycieli, za semestr nauki wynosi do 50% opłaty rocznej, ale nie więcej niż 1200,00 zł 

dla nauczyciela za semestr studiów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kozłowski 
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