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UCHWAŁA NR VIII/52/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz
szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018r., poz. 967 ze. zm.) w związku z § 6 ust. 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na rok 2019 ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym, maksymalną kwotę
dofinansowania opłaty na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – wyodrębnione w budżecie Gminy
Lubsko – przeznacza się na dofinansowanie w części lub całości na następujące cele:
1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
2) organizację i prowadzenie wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów
i konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
5) koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu związanych z doskonaleniem zawodowym;
6) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
7) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
8) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.
§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą
lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 100% ponoszonych kosztów za kształcenie przez
nauczyciela, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł na rok.
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2. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku budżetowym 2019.
§ 4. 1. Dofinansowanie o którym mowa w § 3 ust. 1 może być przyznane na następujące formy kształcenia
– na studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, zgodnie z potrzebami szkoły,
w szczególności w następujących specjalnościach:
1) edukacja dla bezpieczeństwa;
2) oligofrenopedagogika;
3) doradztwo zawodowe;
4) organizacja i zarządzanie oświatą;
5) terapia pedagogiczna;
6) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym z Autyzmem i zespołem Aspergera;
7) logopedia;
8) terapia zajęciowa w arteterapią;
9) pedagogika specjalna;
10) socjoterapia;
11) biologia;
12) zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych;
13) edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu – logopedii;
14) język angielski – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe;
15) informatyka z programowaniem w szkole;
16) wychowanie do życia w rodzinie;
17) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika;
18) kierownik wycieczek szkolnych.
2. Poza specjalnościami określonymi w ust. 1 dopuszcza się również dofinansowanie innych specjalności
wynikających z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb jednostki, po uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę.
§ 5. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 zwiększają
plany finansowe poszczególnych placówek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

