
UCHWAŁA NR XIX/175/20
RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. 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) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Wyodrębniania się w budżecie Gminy Andrespol na rok 2020 środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 73 700,00 zł stanowiące 0,8% planowanych rocznych 
środków finansowych przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe.

§ 2. Ze środków określonych w §1 dofinansowane będą w części lub w całości:

1) koszty kształcenia nauczycieli pobierane przez uczelnie;

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora;

3) koszty udziału nauczycieli, w tym kadry kierowniczej, w kursach doskonalących, szkoleniach, seminariach, 
konferencjach szkoleniowych;

4) materiały szkoleniowe i informacyjne;

5) koszty przejazdów nauczycieli, którzy za zgodą dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje;

6) koszty udziału nauczycieli w warsztatach metodycznych i przedmiotowych oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb szkoły/przedszkola.

§ 3. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Andrespol na rok 2020, określający podział środków 
przeznaczonych na ten cel, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol

Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XIX/175/20

Rady Gminy Andrespol

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Andrespol na rok 2020

L.p. Nazwa placówki oświatowej Kwota w PLN
1. Samorządowe Przedszkole w Justynowie 2 200,00
2. Samorządowe Przedszkole w Andrespolu 6 300,00
3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze 24 000,00

4. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi 
im. Jana Brzechwy w Justynowie 12 400,00

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi 10 400,00
6. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze 13 400,00
Razem 73 700,00
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