Projekt
Druk nr ........

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności
i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem prowadzonych przez uczelnie oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie
Na podstawie art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zmianami) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli (Dz. U.z 2019 r. poz. 136) uchwala się co następuje:
§ 1. Plan

dofinansowania

w 2019 r.

form

doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Słubice określa załącznik do uchwały.
§ 2. Dofinansowaniem opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli obejmuje
się opłaty za studia licencjackie, studia magisterskie i studia podyplomowe w specjalnościach
związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu, w szczególności: biologii, chemii, fizyki
historii, języka obcego, geografii, plastyki, doradztwa zawodowego;
2) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie:
a) pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki;
b) logopedii, surdologopedii i terapii pedagogicznej.
§ 3. Maksymalna kwota dofinansowania, o którym mowa w § 2 wynosi 60% kwoty opłaty
pobieranej przez uczelnię, ale nie więcej niż 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) dla
jednego nauczyciela.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia....................2019 r.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa w Golicach
Szkoła Podstawowa w Kunowicach
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Przedszkole Samorządowe nr 1
Przedszkole Samorządowe nr 2
Przedszkole Samorządowe nr 3
Przedszkole Samorządowe nr 4
ogółem
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Plan dofinansowania
18.092,00
18.874,00
17.121,00
5.562,00
6.157,00
2.176,00
1.624,00
4.578,00
5.105,00
3.240,00
4.490,00
87.019,00
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Uzasadnienie
Organ prowadzący szkoły jest zobowiązany każdego roku określić w formie uchwały plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez uczelnie. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.136) ze środków tych dofinansowuje się między innymi:
organizację szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji
szkoleniowych,

przygotowanie

materiałów

szkoleniowych

i informatycznych,

koszty

zatrudnienia specjalistów prowadzących szkolenia, opłaty za kształcenie pobierane przez
uczelnie, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, koszty przejazdów,
zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez
dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Wysokość

środków

(0,8%

planowanych,

rocznych

środków

przeznaczonych

na

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela)
w podziale na poszczególne jednostki zawiera załącznik do projektu uchwały.
Treść

projektu

uchwały

została

opracowana

w porozumieniu

z dyrektorami

szkół

podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
Zgodnie z art. 70 a ust. 2 a ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego został zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.
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