
UCHWAŁA NR V/29/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i placówki doskonalenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3 oraz art. 91d 
pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967),  §  7 pkt 1, 2 i 4 oraz § 
8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz. 136) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Miasta Hajnówka na rok 2019 środki na dofinansowanie  doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w wysokości 97.760,00 zł. 

§ 2. W roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez  uczelnie 
i placówki doskonalenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela do 100% opłaty rocznej poniesionej przez 
nauczyciela, lecz nie więcej niż 3500 zł na uczelniach i nie więcej niż 3000 zł w placówkach kształcenia 
nauczycieli.

§ 3. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2019 r., 
przeznacza się na niżej wymienione formy: 

1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;

2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

3) opłaty za udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki;

4) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących 
i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki 
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która 
tę formę organizuje;

6) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

7) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt. 3, skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

§ 4. Dofinansowanie opłat, o których mowa w § 2 może być przyznane, na kształcenie na niżej 
wymienionych specjalnościach:

1) język angielski

2) wiedza o społeczeństwie

3) geografia

4) fizyka

5) informatyka
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6) pedagogika (edukacja) wczesnoszkolna i przedszkolna

7) doradztwo zawodowe

8) aplikacje internetowe i mobilne

9) logopedia

10) wspomaganie dzieci ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera

11) integracja sensoryczna

12) pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika)

13) terapia pedagogiczna

14) TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

15) terapia ręki

16) tyflopedagogika

17) Stosowana Analiza Zachowania

18) Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

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

 

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk
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