
UCHWAŁA NR XV/109/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r.

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, poz. 1309, poz. 1696 ,poz. 1815, poz. 1571), art. 70a ust. 1 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2019 r., poz. 2215) w związku z §5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1653), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Biesiekierz na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez 
Gminę Biesiekierz, zwanych dalej „szkoła”. 

§ 3. Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się: 

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobierane przez szkoły wyższe 
z zakresu: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, surdopedagogika 
i tyflopedagogika, logopedia, fizyka, chemia, plastyka, technika, pedagogika specjalna, metodyka nauczania 
języka angielskiego w przedszkolu, BHP, gimnastyka korekcyjna z promocją zdrowia, zarządzanie; 

3) koszty związane z: podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego; 

4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 4. Dofinansowanie danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

§ 5. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których mowa w §3 w roku 2020 może wynieść do 90% 
łącznych kosztów ponoszonych przez nauczycieli w danym roku, jednak nie więcej niż 3000,00 zł. 

§ 6. Uchwała się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz na rok 2020, który stanowi załącznik do 
uchwały. 

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

2.  Dofinansowanie do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne formy kształcenia, nie przysługuje 
nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego 

3.  Przerwanie lub nieukończenie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia, zobowiązuje 
nauczyciela do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

4.  W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku dofinansowaniu podlega tylko jeden 
z nich.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 
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§ 9. Traci moc Uchwała Nr V/39/19  Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez gminę Biesiekierz oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 2439)

§ 10. 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  XV/109/20 

  Rady Gminy w Biesiekierzu 

   Z dnia 27 lutego 2020 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 im. Marii Skłodowskiej Curie                                

w Starych Bielicach 

10.119 ,00  

2. Szkoła Podstawowa im. Kpt. Wł. Wysockiego w 

Biesiekierzu 

10.898,00  

3.  Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w 

Świeminie 

8.274,00  

4.  Przedszkole Gminne w Parnowie 6.100,00  

Razem 39.107,00   
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