
 

 

UCHWAŁA NR XIX/117/2020 

RADY GMINY LIPIE 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności,  

na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lipie 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)), art. 70a 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), § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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) oraz art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 20lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 

Rada Gminy Lipie 

uchwala, co następuje: 

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

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

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

2. Przyjmuje się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie i dokonuje ich podziału w następujący sposób: 

1) 40% - na dofinansowanie opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych przez szkoły 

wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których 

zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia licencjackie, studia 

magisterskie, magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne; 

2) 60% - na: 

a) organizację form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów, 

seminariów i konferencji dla nauczycieli 

b) dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

c) koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania i doskonalenia, o których mowa 

wyżej, w miarę posiadanych środków, 

d) koszty zakupu specjalistycznej prasy i merytorycznych pozycji książkowych związanych z pozyskaniem 

nowych umiejętności. 
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3. W przypadku braku potrzeby planowania przez szkołę środków na cele określone w ust. 2 pkt 1, istnieje 

możliwość przesunięcia środków z tej części dofinansowania na cele ujęte w ust. 2 pkt 2 i zaplanowania 

nowych form doskonalenia zawodowego. 

4. Decyzje o przesunięciu środków, o których mowa w ust. 3, podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola 

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

§ 2. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty za studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne, kursy 

doskonalące i szkolenia w zakresie i specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół i przedszkoli, a szczególnie 

dające kwalifikacje w zakresie: 

1) pedagogik specjalnych i innych niepełnosprawności; 

2) kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia innych zajęć 

edukacyjnych i terapeutycznych; 

3) prowadzenia zajęć z uczniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) pogłębiania wiedzy merytorycznej i doskonalącej umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; 

5) zdobywania dodatkowych umiejętności pozwalających na przygotowywanie projektów edukacyjnych 

w celu pozyskiwania funduszy europejskich. 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli na rok 2020, 

pobieranej przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 w wysokości do 70% tej opłaty za semestr nauki 

dla jednego nauczyciela, jednak nie więcej niż 500 złotych za każdy semestr kształcenia. 

2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wynikające 

z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pobierane przez podmioty 

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, mogą być dofinansowane w 100%. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

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

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/117/2020 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 20 marca 2020 r. 

 

Z kwoty 31530,00 zł przeznaczonej na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zaplanowanej w budżecie 

gminy na 2020 r. dofinansowuje się: 

Cel Przeznaczona pula w PLN 

Koszty opłat za dokształcanie i doskonalenie zawodowe, pobieranych 

przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli, instytuty 

naukowo-badawcze oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym studia 

licencjackie, studia magisterskie, magisterskie uzupełniające, studia 

podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. 

12.612,00 

Koszty organizowanych form doskonalenia zawodowego, 

w szczególności szkoleń, wykładów, warsztatów, seminariów 

i konferencji dla nauczycieli 

18.918,00 

Koszty dofinansowania opłat za kursy doskonalące oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

Koszty przejazdów związanych z udziałem w formach dokształcania 

i doskonalenia, o których mowa wyżej, w miarę posiadanych 

środków. 

Koszty zakupu specjalistycznej prasy i merytorycznych pozycji 

książkowych związanych z pozyskaniem nowych umiejętności. 

Razem 31.530,00 
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