
  

UCHWAŁA NR XIV/132/21 

RADY GMINY DZIADKOWICE 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dziadkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713, 1378), art. 70a ust. 1 i 3 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 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 organizacji związkowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Dziadkowice na 2021 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach w wysokosci 0,8% 

planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i przeznacza się  

na dofinansowanie w części lub całości: 

1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów: opłat za studia 

magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi 

placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony; 

2) szkoleń rad pedagogicznych; 

3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze; 

4) materiałów szkoleniowych, materiałów informacyjnych; 

5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą 

w wysokości do 60% ponoszonych kosztów za kształcenie przez nauczyciela, nie więcej niż 600,00 zł  

na semestr. 

§ 3. Dofinansowanie o którym mowa w § 2 może być przyznane na następujące formy kształcenia: studia 

pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe, zgodnie z potrzebami placówki w następujących 

specjalnościach: 

1) oligofrenopedagogika; 

2) edukacja dla bezpieczeństwa; 
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3) nauczanie chemii; 

4) nauczanie wiedzy o społeczeństwie; 

5) autyzm; 

6) nabywanie kompetencji trenerskich różnych dyscyplin sportowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/127/20 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. 

Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 5486). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Marek Brzeziński 
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