
UCHWAŁA NR XXIV/173/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020 

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

       
§ 1. Ustala  się na rok 2020  plan dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem  prowadzącym jest Gmina Świebodzice. 
§ 2. 1. Ze środków  na doskonalenie  zawodowe nauczycieli,  biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów 

szkół i przedszkoli, dofinansowuje się udział nauczycieli:   
1) w formach kształcenia prowadzonych przez  szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego  

nauczycieli; 
2) w kursach doskonalących, seminariach, konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych 

prowadzonych przez inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe 
nauczycieli. 
2. W porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli ustala się maksymalną kwotę dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe, w kwocie 
nie przekraczającej 2500,00 rocznie. 

3. Kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne dla rad 
pedagogicznych oraz przygotowanie materiału szkoleniowych i informacyjnych mogą być finansowane  
w całości ze środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

§ 3. 1. Ustala się   specjalności, na które będzie przyznawane dofiansowanie   dające  kwalifikacje 
w zakresie: 
1) surdopedagogiki, rewalidacji, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, neurologopedii, wczesne  

wspomaganie  rozwoju dziecka,  praca  z dzieckiem autystycznym; 
2) fizyki; 
3) chemii; 
4) biologii, 
4) bibliotekoznawstwa; 
5) języka angielskiego; 
6) doradztwa zawodowego; 
7) geografii; 
8) matematyki; 
9) wos; 
10) pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 
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11) logopedii z emisją głosu. 
2. Ustala się formy  kształcenia:  

1) studia magisterskie, magisterskie uzupełniające; 
2) studia podyplomowe; 
3) kursy kwalifikacyjne; 
4) kursy doskonalące, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Świebodzice. 
§ 5. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    
  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zgodnie z  przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa - ustawy karta nauczyciela
w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki finansowe przeznaczone na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli sporządzony został w oparciu
o wnioski dyrektorów placówek oświatowych. Zawarte zostało porozumienie z dyrektorami szkół
i przedszkoli.

Podział środków dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli - Związek Nauczycielstwa Polskiego, która była pozytywna. Ustalenia zawarte w uchwale
mają zaspokoić potrzeby kadrowe szkół i przedszkoli oraz potrzeby w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowane są
w budżecie gminy w rozdziale 80146.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Id: 1B3F1D8A-3632-4156-AA90-2CF3DB7E31CF. Podpisany Strona 1 z 1




