
  

UCHWAŁA NR XX/155/20 

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia,  

na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. 

poz. 506, 1309, poz. 1696 i poz. 1815.), art. 70 a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) oraz § 5 pkt 1-3 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. 2019 r. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych 

zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1 W budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Dobrzyniewo Duże w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli w kwocie 58 429 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć 

złotych).  

2. Podział środków, o których mowa w ust. 1 pomiędzy poszczególne szkoły, na podstawie złożonych  

przez dyrektorów szkół wniosków przedstawia załącznik do uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzyniewo Duże, określone w § 1 mogą być przeznaczone 

na następujące formy i specjalności kształcenia, w tym studia podyplomowe: 

1) doradztwo zawodowe; 

2) wiedza o społeczeństwie; 

3) edukacja dla bezpieczeństwa; 

4) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

5) biologia; 

6) oligofrenopedagogika; 

7) neurologopedia; 

8) wychowanie do życia w rodzinie; 

9) terapia pedagogiczna; 

10) edukacja włączająca; 
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11) surdopedagogika. 

§ 3. 1 Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe dla jednego nauczyciela 

za jeden semestr nauki wynosi 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc), nie więcej niż 50% opłaty semestralnej. 

2. Łączna kwota dofinansowania na jednego nauczyciela nie może przekraczać 2000,00 (słownie: dwa 

tysiące) zł w danym roku kalendarzowym. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę na jednocześnie dwóch kierunkach, może ubiegać się 

wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na kształcenie na jednym kierunku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Pogorzelski 
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