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Poz. 4210
UCHWAŁA NR 26/IV/2019
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018r. poz. 967 z późn. zm.), §7 i §8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 2019r.
poz. 136), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Nowe Miasto na rok 2019 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2. 1. Ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2019:
1) do kwoty 10 000,00 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli
2) do kwoty 17 269,00 zł na dofinansowanie pozostałych form doskonalenia zawodowego.
2. Plan dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 może w ciągu roku ulec zmianie w każdej
z form
(w
ramach
środków
przeznaczonych
w budżecie
na
2019 rok),
w związku
z uwzględnianiem realizacji bieżących potrzeb doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej.
§ 3. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1 000,00 zł za jeden semestr nauki.
§ 4. Ustala się formy i specjalności kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem
w 2019 roku:
1) studia podyplomowe w szczególności na kierunku psychoterapia, metodyka nauczania języka angielskiego;
2) kursy kwalifikacyjne w szczególności w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej,
3) kursy doskonalące, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz inne formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, w szczególności warsztaty
metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych m.in. w zakresie:
- wspieranie dziecka w rozwoju,
psychologiczno-pedagogiczna

edukacja

włączająca,

indywidualizacja

nauczania,

pomoc
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- rozwój kompetencji językowych
- obsługa dziennika elektronicznego
- innowacyjne rozwiązania dla edukacji
- aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- kształcenie umiejętności kluczowych
- indywidualny coaching
- wspomaganie metodyczne dla nauczycieli
- wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Caliński

