
  

UCHWAŁA NR 78/XI/19 

RADY GMINY RUTKI 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki 

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

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie 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 zawiązków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje: 

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

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

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – w kwocie 29 500,00 zł, w tym: 

1) Szkoła Podstawowa w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich – 18 320,00 zł; 

2) Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko – 5 760,00 zł; 

3) Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 5 420,00 zł. 

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się na dofinansowanie: 

1) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(czesne za studia, w ramach których na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciele uzupełniają kwalifikacje, zdobywają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu lub 

podnoszą poziom wykształcenia na kierunkach zgodnych z bieżącymi potrzebami szkoły) – w wysokości 
50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 1000,00 zł za jeden semestr nauki; 

2) opłat za indywidualne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty szkoleniowe – w wysokości 100%; 

3) opłat za warsztaty metodyczne i przedmiotowe, konferencje szkoleniowe – w wysokości 100%; 

4) kosztów organizacji i prowadzenia wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia  
dla nauczycieli, prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie  

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne – w wysokości 

100%; 

5) kosztów druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli – w wysokości 

100%; 

6) kosztów podróży służbowych nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy Karta nauczyciela – w wysokości 100%. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Paweł Kowalewski 
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