
UCHWAŁA NR XLVI/343/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w roku  2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późniejszymi zmianami) § 2 ust.1 i 2, § 6 ust. 3 i § 
7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Lipie w dziale oświata i wychowanie wyodrębnia się środki  na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa 
metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli.

2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipie na rok 2018, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W 2018 r. dofinansowaniem objęte będą specjalności i formy kształcenia nauczycieli, 
których wykorzystanie jest zgodne z potrzebami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Lipie.  

1) dające kwalifikacje w zakresie specjalności kształcenia wynikające z rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 532 z późniejszymi zmianami).

2) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć,
3) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych 

zajęć.
2. Dofinansowaniem obejmuje się następujące formy kształcenia

1) studia licencjackie, studia magisterskie, magisterskie uzupełniające,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne.

§ 3. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli za 
kształcenia w każdym semestrze w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w wysokości 
450 złotych dla jednego nauczyciela.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XLIV/328/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 23.03.2018 r. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/343/2018
Rady Gminy Lipie
z dnia 8 czerwca 2018 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 12.600,00
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach 11.000,00
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 7.060,00
4. Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich 5.800,00

                       Razem: 36.460,00
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