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UCHWALA NR XV1/119/2020
RADY GMINY W LIPNI KU

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późno zm.). w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy
Lipnik uchwala co następuje:

§ 1.W budżecie Gminy Lipnik wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.

§ 2. Ustala się na 2020r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (zwane dalej "dofinansowaniem"), o których
mowa w ust. l, wyodrębnione są w planach finansowych poszczególnych szkół i placówek.

§ 3. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie przyznawane jest w 2020 roku:

1. Specjalności:

a) pozwalające na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,

b) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej i doskonalenie umiejętności nauczycieli oraz dyrektorów
placówek oświatowych,

c) mające wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły lub placówki,

d) mające wpływ na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,

e) mające wpływ na wdrożenie nowej podstawy programowej,

f) mające wpływ na wspieranie rozwoju dzieci;

2. Formy kształcenia:

a) studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się
uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, magistra),

b) studia podyplomowe,

c) kursy kwalifikacyjne.

d) kursy doskonalące,

e) kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikające z rozporządzenia dotyczącego
nadzoru pedagogicznego.

§ 4. Ustala się na 2020 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli
przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości nie więcej niż 1 500,00 zł (słownie: jeden
tysiąc pięćset 00/100 złotych) zajeden semestr.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek do opracowania na podstawie niniejszej uchwały procedury
dotyczącej składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Procedura powinna zawierać wzór wniosku
o dofinansowanie z uwzględnieniem załączników potwierdzających wniesienie opłaty i ukończenie danej formy
doskonalenia.

§ 6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor danej szkoły lub placówki, a w przypadku
dyrektora szkoły lub placówki Wójt Gminy Lipnik.

Id: ACAOA881-2287-4612-9F31-6AFB243AFF35. Podpisany Strona l



§ 7. Do dnia 31 marca danego roku dyrektorzy szkół i placówek złożą do Wójta Gminy Lipnik sprawozdania
z wykorzystania w roku poprzednim środków finansowych, o których mowa w § 2.

§ 8. Zobowiązuje się dyrektorów szkół i placówek do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik oraz dyrektorom szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lipnik.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

J~'
Stanisław Mazur
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