
UCHWAŁA NR 328/XXXII/VI/2014 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 4 kwietnia 2014 roku 

 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2014 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) art. 70a ust.1 i 2a oraz art. 91d pkt 1 ustawy              
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674                 
z późn. zm.) § 2, § 5, § 6 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 
2002 r..w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
tych środków ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1.  Ustala się na rok budżetowy 2014 ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach” w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzonych przez 
Gminę Linia, stanowiący załącznik do uchwały. 

2.  Wyodrębnione w budżecie Gminy Linia na rok 2014 środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach na terenie Gminy w wysokości 1% 
planowanych rocznych środków, przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe, dzieli się 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

3.  Dofinansowaniu, o którym mowa w ust. 2 podlegać mogą opłaty za kształcenie w szkołach 
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w postaci: 
a) organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli, w tym koszty obniżania wymiaru godzin 

zajęć dodatkowych, umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych 
doradców metodycznych, 

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkół, 
e) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 
f) szkolenia rad pedagogicznych, 
g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podwyższają 
kwalifikacje. 



§ 2. 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustalono maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w wysokości 2.000,00 zł całych kosztów studiów w danym roku dla jednego 
nauczyciela. 

 

§ 3. 

1. Ustala się następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem: 
1) socjoterapia, pedagogika, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, logopedia, 

wychowanie do życia w rodzinie,  
2) języki kaszubski, informatyka, plastyka z techniką, muzyka 
3) doradztwo zawodowe i zarządzanie oświatą. 

 
2.  Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2. obejmuje się następujące formy kształcenia: 

1) studia licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, 
2) studia podyplomowe, 
3) kursy kwalifikacyjne. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr 307/XXX/VI/2014 Rady Gminy Linia z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności                   
i form kształcenia w 2014 roku. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia i dyrektorom szkół. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy Linii  
Nr 328/XXXII/VI/2014 

          z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Linia 
 

Lp. Szkoły prowadzone przez Gminę Linia 
Wysokość środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 

1 Zespół Szkół w Linii 23.180 zł 

2 Zespół Szkół w Strzepczu 15.170 zł 

3 Szkoła Podstawowa w Pobłociu 7.350 zł 

4 Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach 6.090 zł 

5 Szkoła Podstawowa w Kętrzynie 3.790 zł 

6 Szkoła Podstawowa w Miłoszewie 4.400 zł 

OGÓŁEM  59.980 zł 

 
 


