
UCHWAŁA NR XLIV/365/18
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz w sprawie planu 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.) oraz §6 ust.3 i §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz. 430, 
z 2015r. poz. 1973), w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 1500 zł opłaty semestralnej. 

§ 2. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących form kształcenia: 

1) studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dające nauczycielowi zgodnie z potrzebami szkoły lub 
placówki uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, 

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 
zgodne z potrzebami szkoły lub placówki.

§ 3. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących specjalności kształcenia: terapia osób 
z autyzmem, tyflopedagogika, bibliotekoznawstwo, dziedziny artystyczne, szkolenia wysoko specjalistyczne, 
biologia, surdopedagogika, pedagogika specjalna, języki obce, chemia, fizyka, terapia sensoryczna, logopedia, 
gimnastyka korekcyjna, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, wychowanie przedszkolne. 

§ 4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania nauczycielom podejmuje dyrektor placówki oświatowej, a decyzję 
o przyznaniu dofinansowania dyrektorom placówek oświatowych podejmuje Wójt Gminy Biesiekierz. 

§ 5. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz na rok 2018, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 7. Traci moc Uchwała XXIX/229/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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Załącznik  

do Uchwały Nr XLIV/365/18 

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 26 kwietnia 2018r. 

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz 

 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Kwota w PLN 

1.  Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu 10350 

2.  Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 12360 

3.  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie 7780 

4.  Gminne Przedszkole w Biesiekierzu 4154 

Razem 34644 
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