
UCHWAŁA NR V/39/19
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Biesiekierz oraz planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 91d pkt 1 w związku z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) oraz  §2, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 136), Rada Gminy Biesiekierz uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie gminy Biesiekierz wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia  zawodowego  
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz 
w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1.500 zł opłaty semestralnej. 

§ 3. Dopłatą do czesnego obejmuje się nauczycieli uczących się na: 

1) Studia licencjackie, magisterskie, 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 i placówki.

§ 4. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących form kształcenia: chemia, pedagogika 
specjalna, nauczanie matematyki i fizyki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, surdopedagogika, technika, 
doradztwo zawodowe, filologia polska,  terapia pedagogiczna, terapia sensoryczna,  edukacja wczesnoszkolna 
i wychowanie przedszkolne, tyflopedagogika, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu. 

§ 5. Nauczyciel starający się o dofinansowanie określonej formy doskonalenia składa wniosek do dyrektora 
szkoły, a w przypadku dofinansowania doskonalenia dyrektora szkoły do Wójta Gminy Biesiekierz. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLIV/365/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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Załącznik do Uchwały Nr V/39/19

Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz 

LP Nazwa placówki oświatowej Kwota w PLN
1 Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach 9.250,00
2 Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu 11.147,00
3 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie 8.060,00
4 Gminne przedszkole w Biesiekierzu 4.644,00
- RAZEM 33.101,00
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