
UCHWAŁA NR 176/XXI/2020 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2021 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania 

na rok 2021 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 2020 r. 
poz. 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 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. poz. 1653), 
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych oraz po uzyskaniu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Miedźno na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, co stanowi kwotę 48 405,00 zł. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w wysokości 50% należnej opłaty, ale nie więcej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).  

2. Jeśli doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się w cyklu semestralnym, maksymalna kwota 
dofinansowania określona w ust. 1 dotyczy opłaty za jeden semestr. 

§ 3. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowane będą następujące 
formy i specjalności kształcenia, wynikające z potrzeb szkół: 

1) studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne obejmujące kształcenie w zakresie: 

a) logopedia w przedszkolu, 

b) język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 

c) edukacja specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, 

d) oligofrenopedagogika, 

e) surdopedagogika, 

f) wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka, 

g) terapia pedagogiczna; 

2) organizacja kompleksowego wspomagania szkół; 

3) szkolenia rad pedagogicznych; 

4) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 

§ 4. Określa się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Gminy Miedźno na 2021 r., zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi oraz dyrektorom jednostek oświatowych Gminy Miedźno. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno 

 
 

Zdzisław Bęben 
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Załącznik do uchwały Nr 176/XXI/2020 

Rady Gminy Miedźno 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli dla poszczególnych jednostek organizacyjnych 

Gminy Miedźno na 2021 rok 

Lp. Nazwa szkoły Naliczona kwota 

 
1. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie 

27 175,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem 
tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 
00/100) 

 
2. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą 15 200,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 
dwieście złotych 00/100) 

 
3. 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej 

6 030,00 zł (słownie: sześć tysięcy 
trzydzieści złotych 00/100) 
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