UCHWAŁA NR XVI/108/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) 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) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów szkół oraz
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Hajnówka w 2020 roku.
§ 2. W budżecie Gminy Hajnówka na 2020 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 3. W 2020 roku ze środków o których mowa w § 2, w całości dofinansowuje się:
1. Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach metodycznych,
radach szkoleniowych, szkoleniach prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.
2. Koszty udziału nauczycieli w kursach kwalifikacyjnych oraz kursach doskonalających prowadzonych
przez placówki doskonalenia nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.
3. Koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 77 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, poz. 1043,
poz. 1495) na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły.
4. Koszty druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli, prenumeraty czasopism
pedagogicznych oraz korzystania z porad metodyków Centrum Edukacji Nauczycieli.
§ 4. 1. W 2020 roku ze środków o których mowa w § 2 maksymalna kwota dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe wynosi do 50% dla jednego nauczyciela poniesionych
kosztów za semestr nauki, nie więcej niż 1 200 zł.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na następujące prowadzone przez szkoły
wyższe formy:
1) studia pierwszego stopnia;
2) studia drugiego stopnia;
3) jednolite studia magisterskie;
4) studia podyplomowe.
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na następujące prowadzone przez szkoły
wyższe specjalności:
1) chemia,
2) geografia,
3) gimnastyka korekcyjna,
4) etyka,
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5) bibliotekarstwo,
6) wiedza o społeczeństwie,
7) doradztwo zawodowe,
8) edukacja dla bezpieczeństwa,
9) bezpieczeństwo w internecie,
10) nauka programowania
11) oligofrenopedagogika,
12) surdopedagogika,
13) tyflopedagogika,
14) terapia pedagogiczna,
15) terapia SI,
16) socjoterapia,
17) praca z dzieckiem niepełnosprawnym (w tym z autystycznym i z zespołem Aspergera),
18) praca z dzieckiem zdolnym,
19) praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze,
20) edukacja włączająca,
21) stosowanie prawa oświatowego, w tym zarządzanie oświatą,
22) przygotowanie pedagogiczne,
23) podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami,
24) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot
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