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z dnia  6 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej, prowadzonych przez Gminę Kluczbork 

w 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm.) w związku z art. 70a ust.1 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej prowadzonych przez Gminę Kluczbork 
w 2020 r. w następujący sposób:

1) 25% - na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Powiat Kluczborski, zgodnie 
z zawartym Porozumieniem;

2) 75% na wszystkie inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2. 1. W 2020 roku maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe, instytuty naukowo-badawcze i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynosi dla jednego 
nauczyciela do 80% opłaty rocznej poniesionej przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 3500 zł.

2. Opłaty za kursy doskonalące i szkolenia związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki wynikające 
z zaleceń zewnętrznych, w tym organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pobierane przez podmioty mogą 
być finansowane w 100%.

3. Burmistrz Miasta Kluczborka określi, w drodze zarządzenia, szczegóły dotyczące warunków,  i trybu 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki  doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują  doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 3. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na niżej wymienione formy:

1) koszty udziału nauczycieli w seminariach , konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli  prowadzonych przez 
placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne  podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe 
i placówki doskonalenia nauczycieli;

3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
i biblioteki pedagogiczne;

4) koszty podróży służbowych , w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli 
i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia  zawodowego nauczycieli ustalone 
na zasadach określonych w przepisach wydanych na  podstawie art. 77 5 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz.  1040 z późn.zm.).

§ 4. Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 ust.1 może być przyznane na kształcenie 
w następujących specjalnościach:
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1. Historia.

2. Pedagogika specjalna.

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Pedagogika korekcyjna z integracja sensoryczną.

5. Matematyka.

6. Doradztwo zawodowe i edukacja.

7. Autyzm, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa.

9. Edukacja włączająca.

10. Wiedza o społeczeństwie.

11. Język angielski w przedszkolu.

12. Logopedia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej, prowadzonych przez
Gminę Kluczbork w 2020r.

Zgodnie z art.70 a ust.1- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ) w budżetach organów
prowadzących wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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 ), organ prowadzący
uwzględniając wnioski dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły muzycznej
opracował na rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego.
W budżecie gminy zgodnie z Kartą Nauczyciela pozostają wyodrębnione środki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli i niniejsza uchwała nie będzie skutkowała dodatkowym obciążeniem
finansowym gminy.
Podział środków na zaproponowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli został
uzgodniony ze związkami zawodowymi.
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