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z dnia  21 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz.U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 70a ust.1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. 
2019 poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Orzesze oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze na rok 2020, 
w tym maksymalna kwotę  dofinansowania opłat za kształcenia prowadzone przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane.

§ 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dzieli się 
w następujacy sposób:

1. 50% środków na dofinansowanie udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, 
wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2. 50% środków na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli w formach 
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia 
nauczycieli.

§ 3. 1. Ustala się wysokość dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionych opłat i nie więcej 
niż 1.500,00 zł na rok jednego kierunku kształcenia podjętego przez nauczyciela.

2. W przypadku, gdy nauczyciel pobiera kształcenie na więcej niż jednym kierunku 
studiów równocześnie dofinansowaniu podlega każdy kierunek na zasadach określonych 
w pkt.1.

3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania danego semestru studiów.

§ 4. 1. Specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2020 roku to:

1) logopedia,
2) fizyka,
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3) chemia,
4) terapia pedagogiczna,
5) doradztwo zawodowe,
6) edukacja wczesnoszkolna,
7) praca z uczniami z zespołem Aspergera i autyzmem,
8) terapia biofeedback,
9) integracja sensoryczna,
10) arteterapia,
11) muzyka i ruch w wychowaniu przedszkolnym.

2. Za priorytetowe kierunki doskonalenia ustala się te, które zgodne są ze 
zdiagnozowanymi potrzebami szkół i przedszkoli niezbędne do realizacji procesu 
dydaktycznego.

§ 5. Formy kształcenia, na które można uzyskać dofinansowanie to:

1) kursy doskonalace,
2) kursy kwalifikacyjne,
3) studia licencjackie dające kwalifikacyjne do nauczania drugiego przedmiotu,
4) studia magisterskie,
5) studia podyplomowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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