
  

UCHWAŁA NR XII/92/20 

RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 

specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 

1815), art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967, 2203, 2245 z 2019 r. poz. 730, 1287) 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) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Miejska 

w Lipsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Lipsk na 2020 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

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

wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. 29.887 zł.  

§ 2. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe 

lub zakłady kształcenia nauczycieli wynosi za jeden semestr nauki 50% opłaty semestralnej poniesionej przez 

nauczyciela, nie więcej jednak niż 1200 zł. 

2. Dofinansowaniem mogą być objęte formy doskonalenia zawodowego ujęte w planie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły, opracowanym przez dyrektora szkoły . 

§ 3. Z środków o których mowa w § 1 dofinansowuje się: 

1) studia podyplomowe; 

2) kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje dla nauczycieli; 

3) kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje dla osób zajmujących stanowiska kierownicze; 

4) uzyskanie innych uprawnień nauczycielskich (np. rekomendowanych programów profilaktycznych, 

egzaminatorów, ekspertów); 

5) szkolenia rad pedagogicznych; 

6) koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego. 

§ 4. Decyzję o dofinansowaniu danej formy doskonalenia zawodowego podejmuje dyrektor szkoły lub 

przedszkola biorąc pod uwagę: 

1) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nich potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia; 

2) oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli; 
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§ 5. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lipsk w formach wymienionych w § 3, mogą być przeznaczone na następujące 

specjalności: 

1) edukacja dla bezpieczeństwa 

2) arteterapia 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Krysiuk 
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