
UCHWAŁA NR RG.0007.89.2020
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 ze zm.), 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 2019r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego 
oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1653)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1. 

1. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez 
Gminę Kobiór na 2020r. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
nauczycieli.

2. Środki wymienione w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie:

a) udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli - 60% kwoty,

b) udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli - 20% kwoty,

c) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 
i biblioteki pedagogiczne - 20% kwoty,

zgodnych z potrzebami szkoły.

§ 2. 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a 
ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości maksymalnie 1.800 zł, nie więcej jednak niż 80% opłaty.

§ 3. 

1. Dofinansowanie jest przeznaczone na następujące specjalności:

- język polski,

- biologia,

- edukacja wczesnoszkolna,

- języki obce,

- rehabilitacja,

- e-nauczanie (dziennik elektroniczny),

- terapia pedagogiczna, 

- integracja sensoryczna,

- neurologopedia,

- pedagogika specjalna,
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- rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- zarządzanie oświatą,

- dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia,

- pedagogika Marii Montessori,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- prawo oświatowe oraz inne przepisy prawne w szkole/placówce,

- gimnastyka korekcyjna i korekcyjno-kompensacyjna,

- edukacja regionalna.

2. Szkolenia, kursy doskonalące, warsztaty, seminaria, konferencje zgodne z potrzebami szkoły.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela w załączeniu przedkładamy projekt uchwały w sprawie

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok.
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