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UCHWAŁA NR XII/135/19
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych
przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
w roku 2019
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), art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 967 z późn. zm.1)) 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 Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobieranych przez uczelnie w wysokości 3.300,00 zł rocznie na jednego nauczyciela.
2. W ramach przyznanych szkole czy placówce środków dofinansowanie nauczyciela może wynosić:
a) dla studiujących – do 70% ponoszonych opłat,
b) dla doskonalących się – do 80% ponoszonych kosztów (kursy doskonalące do kwoty 500,00 zł oraz te,
na które kieruje dyrektor szkoły finansowane są do 100%).
§ 2. 1. Ustala się następujące formy kształcenia, na które przeznaczone będzie dofinansowanie:
a) kształcenie organizowane przez uczelnie zgodnie z programem rozwoju danej jednostki oświatowej
i potrzebami kadrowymi,
b) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z programem rozwoju danej jednostki
oświatowej i potrzebami kadrowymi.
2. Formy kształcenia, o których mowa w ust. 1 realizuje się w następujących specjalnościach:
a) przedmioty matematyczno – przyrodnicze,
b) języki obce,
c) plastyka, technika, muzyka,
d) logopedia,
e) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
f) etyka,
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, w Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2245 i Dz. U. z 2019 r., poz. 730.
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g) edukacja dla bezpieczeństwa,
h) pedagogika specjalna,
i) terapia pedagogiczna,
j) pedagogika zdolności,
k) bibliotekoznawstwo,
l) doradztwo zawodowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Drzewiecki

