
UCHWAŁA NR XV/64/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d 

pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz  

§ 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. z 2019 r. 

poz. 1653 ), Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W budżecie Gminy Stopnica na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy, dla 

którego organem prowadzącym jest Gmina Stopnica, w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

 

§ 2 

Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane na następujące formy i specjalności kształcenia: 

1) formy:  

a) studia wyższe i podyplomowe; 

b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej; 

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe; 

d) szkolenia rady pedagogicznej; 

e) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 

2) specjalności: 

a) aplikacje internetowe i mobilne; 

b) programowanie. 

§ 3 

Określa się na 2021 rok maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty,  

o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla jednego nauczyciela  

w wysokości do 100% poniesionych kosztów, nie więcej niż 3000 zł. 

§ 4 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy jest odpowiedzialny przed Burmistrzem 

Miasta i Gminy Stopnica za właściwe gospodarowanie środkami na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  

Zgodnie z art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) na organie prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego 

wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Organ prowadzący na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe  

z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala 

corocznie: maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa 

w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane. 

Projekt uchwały pismem z dnia 15 grudnia 2020 r., znak: ZNP-48/2020 został zaopiniowany 

pozytywnie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Busku-Zdroju. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 


