
UCHWAŁA NR VI/56/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2019

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), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967), § 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) w porozumieniu 
z dyrektorami szkół oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Gorzyce środki wyodrębnione na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli w roku 2019, przeznacza się następująco:

1) 20% na cele opisane w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

2) 70% na cele opisane w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3) 10% na cele opisane w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

§ 2. O szczegółowym podziale środków wyodrębnionych w § 1 decyduje odpowiednio dyrektor szkoły, a w 
przypadku doskonalenia zawodowego dyrektora - Wójt Gminy Gorzyce.

§ 3. Dofinansowanie obejmuje formy kształcenia ujęte w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz we wnioskach złożonych przez dyrektorów szkół do organu prowadzącego w danym roku.

§ 4. Dofinansowanie ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przysługuje 
nauczycielowi podejmującemu kształcenie zgodnie z potrzebami wynikającymi z konieczności zapewnienia 
szkole prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie:

1) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

2) terapii pedagogicznej,

3) tyflopedagogiki,

4) surdopedagogiki,

5) rytmiki,

6) geografii,

7) zarządzania oświatą,

8) edukacji i wspierania rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi,

9) edukacji dla bezpieczeństwa.

§ 5. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania do opłat za kształcenie, pobierane przez uczelnie, 
w wysokości do 75% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej jednak niż 1 500,00 zł za każdy semestr 
nauki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny
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