
UCHWAŁA NR XXX/191/2021 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form 
i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2020.713 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U z 2019 r. 
poz. 1653). po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli  

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok 
w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Lipie, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, objęte dofinansowaniem w 2021 
roku: 

1. studia i kursy kwalifikacyjne związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2. studia podyplomowe lub doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu 
lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły/przedszkola; 

3. studia językowe -podyplomowe, magisterskie, licencjackie, nadające kwalifikacje do nauczania 
języków obcych w danym typie szkoły; 

4. kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności pozwalających na 
przygotowanie projektów edukacyjnych w celu pozyskania funduszy europejskich. 

§ 3. Maksymalna kwota dofinansowania przez gminę Lipie w 2021 roku opłat za kształcenie 
pobieranych przez  placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli dla jednego nauczyciela rocznie wynosi 
1000,00 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   
Przewodniczący Rady 

Gminy Lipie 
 
 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/191/2021 
Rady Gminy Lipie 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 

Lp. Forma Zespół 
Szkolno- 
Przedszkolny w 
Lipiu 

Zespół 
Szkolno- 
Przedszkolny 
w 
Parzymiechach 

Zespół 
Szkolno- 
Przedszkolny 
w Lindowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Rębielicach 
Szlacheckich 

1 Koszty udziału nauczycieli 
w seminariach, 
konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach, 
studiach podyplomowych 
oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez 
placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe 
oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

7 200,00 zł 4 800,00 zł 2 880,00 zł 2 760,00 zł 

2 Koszty udziału nauczycieli 
w formach kształcenia 
nauczycieli prowadzonych 
przez szkoły wyższe i 
placówki doskonalenia 
nauczycieli 

4 800,00 zł 3 200,00 zł 1 920,00 zł 1 840,00 zł 

RAZEM 12 000,00 zł 8 000,00 zł 4 800,00 zł 4 600,00 zł 
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