Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
Na podstawie art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. 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. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice określa
załącznik do uchwały.
§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki
doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli wynosi 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla jednego nauczyciela.
§ 3. Dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie nauczycieli w formie studiów
licencjackich, studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych
w specjalnościach związanych z:
1) uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotu, w szczególności: języka obcego, wiedzy
o społeczeństwie,

geografii,

plastyki,

techniki,

doradztwa

zawodowego,

edukacji

dla

bezpieczeństwa;
2) uzyskaniem kwalifikacji w zakresie:
a) pedagogiki, pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki;
b) logopedii;
c) terapii pedagogicznej i terapii ręki;
d) zarządzania oświatą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Załącznik
Rady

do

uchwały
Miejskiej

Nr

....................
w Słubicach

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

Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach
Szkoła Podstawowa w Golicach
Szkoła Podstawowa w Kunowicach
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach
ogółem:
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Plan dofinansowania w 2020r.
22.172,00
21.537,00
17.445,00
6.526,00
7.383,00
5.650,00
6.330,00
3.609,00
5.140,00
95.792,00
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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.
23 sierpnia

W oparciu

2019 r. w sprawie

o rozporządzenie
dofinansowania

Ministra

Edukacji

doskonalenia

Narodowej

zawodowego

z dnia

nauczycieli,

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 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 na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy
Karta Nauczyciela wynosi 0,8% planowanych, rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Treść

projektu

uchwały

została

opracowana

w porozumieniu

z dyrektorami

szkół

podstawowych i przedszkoli.
Zgodnie z art. 70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego został zaopiniowany przez zakładowe związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.

Id: 837ACD78-DEEC-44E4-960A-61BD72C4C39A. Projekt

Strona 1

