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Poz. 1543
UCHWAŁA NR XI/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r.,
poz. 506) w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 967 ze zm.) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r., poz. 136) Rada Miejska
w Drezdenku uchwala co następuje:
§ 1. Wyodrębnione w budżecie Gminy Drezdenko środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające
z potrzeb przedszkola i szkół:
1) studia magisterskie uzupełniające, magisterskie, licencjackie;
2) studia podyplomowe;
3) kursy kwalifikacyjne;
4) szkolenia rad pedagogicznych;
5) kursy doskonalące warsztaty, konferencje, szkolenia;
6) kursy i szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikające z rozporządzenia dotyczącego
nadzoru pedagogicznego.
§ 2. Ustala się specjalności kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem oraz maksymalną
kwotę dofinansowania kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Nauczyciele, którzy – na podstawie zgody dyrektora przedszkola lub szkoły – podjęli studia przed
wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie zgodnie z zawartymi
umowami w ramach posiadanych środków.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
Mariusz Suchecki
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Załącznik
do uchwały Nr XI/61/2019
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 maja 2019r.
1. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli w roku 2019:
1) logopedia, język angielski, teologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja dla
bezpieczeństwa, oligofrenopedagogika, bibliotekarstwo, zarządzanie;
2) udzielanie uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz otaczanie opieką
wychowawczą;
3) inne, uzasadnione specjalności wynikające z potrzeb przedszkola i szkół określone na podstawie § 4
ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r., poz. 136).
2. Określa się w roku 2019 maksymalną kwotę dofinansowania do wysokości 90% kosztów kształcenia
pobieranych przez uczelnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli, ale nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie:
jeden tysiąc pięćset zł 00/100) dla jednego nauczyciela za semestr nauki.
3. Nauczyciel starający się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, składa wniosek do dyrektora
przedszkola lub szkoły. W przypadku kiedy nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach na terenie gminy,
może starać się o dofinansowanie tylko w jednej z nich.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy
dyrektorem przedszkola lub szkoły a nauczycielem.

