
UCHWAŁA NR XIII/34/2020 
RADY GMINY KLUCZEWSKO 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia  na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie i doskonalenie  nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach  prowadzonych przez Gminę Kluczewsko 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
poz.713) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.)  oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1653) po zasięgnięciu 
opinii związków zawodowych,  uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, stanowiący  
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 2020 roku,  za kształcenie nauczycieli  
zatrudnionych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Kluczewsko, w wysokości 50% kwoty tej opłaty, lecz 
nie więcej niż   1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek wynikające 
z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą być dofinansowane w 100%.” 

§ 3. Określa się formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku: 

1. Formy kształcenia 

1) Dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szkołach wyższych, placówkach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz innych podmiotach, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w tym studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne; 

2) Szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje szkoleniowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 

2. Specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone: 

1) Specjalności związane z edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 
i w przedszkolu; 

2) Doradztwo zawodowe; 

3) Specjalności związane ze wzmocnieniem wychowawczej funkcji szkoły, 

4) Specjalności związane z podniesieniem kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa 
informatycznego, 

5) Organizacja i zarządzanie oświatą, 

6) Geografia, 

7) Technika, 

8) Wiedza o społeczeństwie, 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/2/2020 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie  
ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko. 

§ 5. Uchwałę powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko. 
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§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kluczewsko 

 
 

Mateusz Strychalski 
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Załącznik nr 1 do  

Uchwały Nr XIII/34/2020 

Rady Gminy Kluczewsko 

z dnia 19 czerwca  2020 r.  

  

 

 

Plan na 2020 rok  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko. 

 

 

 

Lp. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 

  

Planowana kwota dofinansowania  

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez 

Gminę Kluczewsko 

w 2020 r. ( w zł) 

1. 1) udział nauczycieli w seminariach, 

konferencjach, wykładach, warsztatach, 

szkoleniach, studiach podyplomowych oraz 

innych formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz 

inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

 

2) udział nauczycieli w formach kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i 

placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

 

  

                  37 200,00 

  

Razem 

 

                  37 200,00 
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