
 

UCHWAŁA NR XXVII/177/2020 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 17 listopada 2020 r. 
  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, 

na które przyznawane jest dofinansowanie w 2021 roku 
  
 

 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 i art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 pkt 
1-3 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 szkół prowadzonych 
przez Gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 
kształcenie pobieraną przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli 
do wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) na osobę. 

§ 2. Ustala się formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane tj. studia magisterskie, studia podyplomowe, kursy, seminaria, 
szkolenia i warsztaty z następujących specjalności:  

1) studia magisterskie – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 
lub inne kierunki według potrzeb; 

2) studia podyplomowe – biologia, wychowanie do życia w rodzinie lub inne 
kierunki według potrzeb; 

3) kursy, seminaria, szkolenia i warsztaty dotyczące: 

a) organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) innowacji i eksperymentów, metod aktywizujących, 

c) współczesnych uzależnień dzieci i młodzieży, przeciwdziałania agresji i 
wandalizmowi, 

d) współpracy z rodzicami uczniów, 

e) bezpieczeństwa w sieci, cyfrowego bezpieczeństwa szkoły, rozwijania 
kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, 

f) dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i kształcenia uczniów niepełnosprawnych w 
szkołach ogólnodostępnych, 

g) wspierania rozwoju dziecka w wieku szkolnym i przedszkolnym, 

h) kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych w procesie edukacji, 

i) kadr w oświacie, awansu zawodowego nauczyciela, przepisów prawa 
oświatowego, 
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j) systemu informacji oświatowej, 

k) obowiązków placówek oświatowych, obowiązków dyrektora szkoły, 
zarządzania zespołem nauczycieli, kierowania i administrowania szkołą, 

l) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szkole i bhp, 

m) lub inne według potrzeb. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący 
           Rady Gminy 
 
          /-/ Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik do Uchwały  
Nr XXVII/177/2020 Rady Gminy  
Somianka z dnia 17 listopada 2020 r. 

 
 
 

Plan dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 

 
 
 

Lp. Placówka oświatowa 

Kształcenie w 
szkołach wyższych i 

zakładach kształcenia 
nauczycieli (§ 2 pkt 3 

rozporządzenia) 

Pozostałe formy 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

wymienione w § 2 
rozporządzenia 

Razem 
(zł) 

1. 
Szkoła Podstawowa 
w Ulasku 

1.000,00 3.500,00 4.500,00 

2. 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Somiance 

0,00 6.000,00 6.000,00 

3. 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
im. gen. bryg. pil. 
Stanisława Skalskiego 
w Woli Mystkowskiej 

2.350,00 3.350,00 5.700,00 

X Razem 3.350,00 12.820,00 16.200,00 

 
 
 

         Przewodniczący 
            Rady Gminy 
 
            /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


