
  

UCHWAŁA NR VIII/71/19 

RADY GMINY JASIONÓWKA 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 

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. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 70a ust. 1, ust. 3 i 3a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, poz. 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 uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Jasionówka na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, którego organem 

prowadzącym jest Gmina Jasionówka, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych  

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Ze środków określonych w § 1 mogą być dofinansowane następujące specjalności i formy kształcenia: 

1) specjalności: 

a) informatyka z programowaniem w szkole, 

b) edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, 

c) doradztwo zawodowe, 

d) edukacja dla bezpieczeństwa. 

2) formy kształcenia: 

a) studia wyższe i studia podyplomowe, 

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

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, 

d) szkolenia rad pedagogicznych, 

e) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące. 

§ 3. Określa się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez szkoły wyższe, w wysokości do 60% poniesionych kosztów za semestr nauki, jednak 

nie więcej niż 1500 zł. 

§ 4. Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na względzie 

możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły, podejmuje dyrektor szkoły. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasionówka. 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Leszek Lewicki 
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