
UCHWAŁA NR XXXIV / 175 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII//165/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Szczytniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2215 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 zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/165/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki, wprowadza się 
następujące zmiany:  w § 6 po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: 

„10) specjalności w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz inne wynikające z bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry 
pedagogicznej”.. 

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Szczytnikach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV / 175 / 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szczytniki.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia się koniecznością wprowadzenia katalogu
otwartego ukończenia form doskonalenia zawodowego, wynikającego w danym roku
z potrzeb edukacyjnych szkoły oraz potrzeb w zakresie organizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, które nie zostały ujęte w Uchwale Nr XXXII/165/2021 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 r, w sprawie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Szczytniki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały zmieniającej jest uzasadnione.
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