
UCHWAŁA NR XXIX/211/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) w związku z art. 70a ust.1 i art. 91d pkt 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.191) oraz § 6 ust. 2 i § 
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety  poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 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 2002 r. Nr 46, 
poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipie na rok 2017, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zaplanowane środki w budżecie Gminy Lipie w 2017 na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na ich 
wynagrodzenia osobowe, dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Dofinansowaniu, o którym mowa w ust. 2 podlegać mogą opłaty za kształcenie w szkołach 
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w postaci:

a) organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli, w tym koszty obniżania wymiaru godzin zajęć 
dodatkowych, umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców 
metodycznych,

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze,

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 
wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół,

e) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

f) szkolenia rad pedagogicznych,

g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,

h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 
udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podwyższają kwalifikacje.
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§ 2. 1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 
wysokości 450,00 zł za semestr, dla jednego nauczyciela w zależności od:

- zapotrzebowania na nauczycieli poszczególnych specjalności,

- wysokości czesnego

- liczby osób ubiegających się o dopłatę do czesnego

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły dofinansowanie może wynosić 
100% kosztów kształcenia.

3. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.

§ 3. 1. Dofinansowaniem , o którym mowa w § 2 obejmuje się następujące formy kształcenia

1) studia licencjackie, studia magisterskie, magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe,

3) kursy kwalifikacyjne.

2. Częściową refundacją czesnego mogą być objęci nauczyciele:

1) pracujący w szkołach /placówkach/ publicznych prowadzonych przez Gminę Lipie,

2) studiujący w szkołach wyższych wszystkich resortów, w niepaństwowych szkołach wyższych 
kształcących nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa, a także w kolegiach nauczycielskich,

3) przekwalifikowujący się oraz zdobywający dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego 
przedmiotu,

4) studiujący w cyklu studiów zaocznych; podyplomowych, licencjackich, uzupełniających 
magisterskich oraz pełnych magisterskich /5 lat/,

5) przebywający w stanie nieczynnym lub zagrożeni utrata pracy w najbliższych 2 latach, którzy 
podejmą naukę w celu przekwalifikowania się.

3. Przyznanie dopłaty może obejmować maksymalnie 6 semestrów.

1) Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów 5 letnich mogą się starać o dopłatę po 
zakończeniu 2 roku studiów.

2) Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów 4 letnich mogą się starać po zaliczeniu 1 roku 
studiów.

3) Nauczyciele kształcący się w cyklu studiów podyplomowych mogą starać się  o dopłatę po 
zaliczeniu 1 semestru.

4) Nauczyciele kształcący się w cyklu kursów kwalifikacyjnych mogą starać się o dopłatę po 
zaliczeniu 1 semestru.

5) Nauczycielom studiów licencjackich przysługuje prawo uzyskania refundacji czesnego 
maksymalnie za dwa semestry, na ostatnim roku studiów.

6) Nauczycielom studiów licencjackich (w przypadku zdobywania dodatkowych kwalifikacji) 
przysługuje prawo uzyskania refundacji czesnego maksymalnie za cztery semestry, po zaliczeniu 1 
roku studiów.

7) W systemie studiów podyplomowych nauczyciele mogą się ubiegać o refundacje do 
czwartego semestru.

§ 4. 1. W myśl przedstawionych preferencji nauczyciele ubiegający się o dopłatę powinni drogą 
służbową składać dokumenty w terminach:
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- do 31 października

- do 28 lutego

2. Nauczycielom korzystającym już z refundacji, będzie ono kontynuowane, pod warunkiem 
złożenia zaświadczenia z uczelni o zaliczonym semestrze. W momencie nie spełnienia powyższego 
warunku refundacja zostanie w danym semestrze zawieszona.

§ 5. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie  dopłaty do czesnego.

2. Zaświadczenie uczelni o studiach (rok, semestr i wysokość czesnego).

3. Dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty za kształcenie

Odmowa przyznawania refundacji w danym semestrze nie pozbawia prawa do ponownego 
ubiegania się o dopłatę w semestrze kolejnym, gdyż przyznanie jej uzależnia się od limitu środków 
oraz od potrzeb kadrowych w oświacie Gminy Lipie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/211/2016
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dofinansowania
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie

Lp. Placówka oświatowa Wysokość środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 14.000,00
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Parzymiechach
12.000,00

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 8.346,00
4. Szkoła Podstawowa Rębielice Szlacheckie 7.000,00

Razem: 41.346,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/211/2016
Rady Gminy Lipie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO CZESNEGO

Proszę o przyznanie mi dopłaty do czesnego na semestr zimowy, letni (podkreślić 
prawidłowy semestr) rok  akademicki .......................................

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i  nazwisko ................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania ...............................................................................

.............................................................................................................................................

3. Miejsce pracy  .....................................................................................................................

4. Adres miejsca pracy ...........................................................................................................

5. Stanowisko (przedmiot nauczania) ......................................................................................

6. Poziom wykształcenia............................................................................................................

kierunek .............................................................................................................................

7. Staż pracy na stanowisku nauczyciela   .................................................................................

II. INFORMACJE O AKTUALNYCH STUDIACH.
1. Nazwa i wydział szkoły wyższej ..................................................................................

............................................................................................................................................

2. Siedziba szkoły ....................................................................................................................

(kod-miejscowość-ulica, nr)
3. Typ studiów .....................................................................................................................

4. Kierunek studiów. ..............................................................................................................

5. Czas trwania studiów ....................................................................................................

6. Stan studiów (podać ukończony semestr) .........................................................................

7. Wysokość opłaty za semestr........................................................................................................

8. Czy składano już wniosek o dofinansowanie w poprzednich semestrach ?

Jeśli tak to ile razy ? ..................................................................................................................

9. Czy wcześniej była przyznana dopłata do czesnego ?

Jeśli tak to na ile semestrów.....................................................................................................

Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawidłowość powyższych danych.

.................................................................................

(podpis nauczyciela)
OPINIA DYREKTORA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOPŁATY DO CZESNEGO
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(w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie studiowanego przez nauczyciela rodzaju kierunku 
studiów, możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem).

......................................................

(podpis dyrektora)
Jednocześnie stwierdzam  zgodność informacji zawartych w I i II części wniosku.

........................................................ ................................................

(pieczątka szkoły)  (podpis dyrektora)
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