
UCHWAŁA NR XVII/139/2020
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. z 2019 roku, poz. 
2215), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 
506 z późn. 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. poz. 1653), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w wysokości 39 379,00 zł, wyodrębnione w budżecie 
Gminy Łambinowice na rok 2020, na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta 
Nauczyciela, Uchwałą nr XVI/124/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łambinowice na 2020 r., przeznacza się na potrzeby poszczególnych jednostek 
oświatowych w następującej wysokości, dla: 

a) Branżowej Szkoły I Stopnia w Łambinowicach - kwotę 200,00 zł, 

b) Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach - kwotę 12 642,00 zł, 

c) świetlicy Szkoły Podstawowej w Łambinowicach – kwotę 1 354,00 zł, 

d) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielicach - kwotę 8 106,00 zł, 

e) Świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielicach - kwotę 218,00 zł, 

f) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy Dolnej - kwotę 10 433,00 zł, 

g) Świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy Dolnej - kwotę 254,00 zł, 

h) Przedszkola w Łambinowicach - kwotę 3 922,00 zł, 

i) Przedszkola w Sowinie - kwotę 1 550,00 zł, 

j) Przedszkola w Lasocicach - kwotę 350,00 zł, 

k) Przedszkola w Mańkowicach - kwotę 350,00 zł.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe lub inne uprawnione podmioty 
za kształcenie nauczycieli, wynosić może do 2 000,00 zł na daną formę kształcenia za jeden semestr. 

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, ustala się, że dofinansowanie do opłat za studia 
podyplomowe i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe lub inne uprawnione 
podmioty, może być przyznane na studia i kursy z zakresu następujących specjalności: 

a) zarządzania oświatą, 

b) specjalistycznej pomocy pedagogicznej, 

c) fizyki z astronomią, 

d) chemii, 

e) matematyki, 

f) biologii, 

g) religii w edukacji przedszkolnej, 

h) języka obcego w edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej, 

o ile istnieje taka potrzeba w danej jednostce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik
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