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RADY MIEJSKIEJ W fłPOCZNIE uwl . 

J Ilość .z.ał. „ .. .. „ ... „„„ L.p.dz.„ ..... „„ 
z dnia .„ ....... 20~0 r. Podpis ..... „ ......... „„„„„„ ....... „. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form ddskonalenia zawodol ,,;,o nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat\ za ksz:talcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organemJro'"''adzącym jest Gmina Opoczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 70a ust. I i art. 9ld pk 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 22.15) oraz § 5i i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodo\vej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie d<Dfinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżow~go oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) uclnvala się, co następu je: 

I 
§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020 środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanyth rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkłlach i przedszkolach pro-wadzonych przez 
Gminę Opoczno. Kwoty podziału dofinansowania form doskonalenia za'"'odowego nauczycieli na rok 
2020 określa załącznik do uchwały. 

§ 2. l. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli przeznacza się na: 
1) opłaty za kształcenie na studiach licencjackich, f agisterskich, podyplomowych i kursach 

kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauozania dodatkowego przedmiotu pobierane 
przez szkoły 'vyższe i placówki kształcenia naJczycieli, na podstawie skierowań przez 
d)•Tektora szkoły, w następujących kategoriach: 

a) języki obce, 
b) język polski, 
c) technika, 
d) przyroda, 
e) doradztwo zawodowe, 
f) terapia pedagogiczna - praca z dzieckiem o specjallliYch potrzebach edukacyjnych, 
g) psychologia, I 
h) logopedia, 
i) udzielanie pomocy psychologicznej dziecku i rodzime, 
j) przeciwdziałanie agresji i przemocy, 
k) edukacja dla bezpieczeńshv, 
l) biologia, 
m) chemia, 
n) fizyka, 
r) geografia, 
s) matematyka; 
2) udział nauczycieli ~v konferencjach, wy~ła~ach 1 warsztatach, szkolen_iac~ oraz inny~h 

formach doskonalerna zawodowego nauczycieli pro~vadzonych przez placowk1 doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których fdania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodo''~e nauc~cieli, n.a ~odstawie skierowań pi:zef d~rrekt~ra s~~ły. . . 

2. O refundowame kosztow pomes1onych na dokształcame moze ub1egac się nauczyciel zatrudmony 
co najmniej na 1h etatu na czas nieokreślony. 

1 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną bvotę rocznego dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. l pkt 1, \1o,r wysoRości l .800,00 zł, jednak nie więcej niż 
poniesiony przez nauczyciela koszt całkowity. 



2. Ustala się maksymalną kwotę rocznego dofinansowania form doskonalenia zawodmvego 
nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ·w wysotości 100%, ale nie więcej niż 500,00 zł za 
jedną formę doskonalenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzmvi Opoc ia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dn~a jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

:A ewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 

Dyrektor 

Wycl~~u \~~ji 
Mar~~"ife'fi~ki 



Załącznik do ucbwa ły Nr ...... . 
Rady Miejskiej " ' Opocznie 

z dni a .......... . 

KWOTY PODZIAŁU DOFJNANSOW AA'lA FORM DOSKONALENLt\. ZA WODO WEGO 
NAUCZYCIELI NA OK2020 

Lp. Placówka ośwjatowa K '7-'0ta /w zł/ 
I. Zespół Szkół Samorzadowych Nrl 57.596,00 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 33.946,00 
„ 

Szkoła Podsta,<vowa Nr 3 37.153,00 .) . 
4. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gościnnvm 9.990,00 

5. Szkoła Podsta\vowa w Bukowcu Opoczyńskim 7.989,00 

6. Szkoła Podstawowa w \J;,fy!manowie 7.521,00 
7. Szkoła Podstawowa w Bielowi.cach I 7.413,00 

8. Szkoła Podstawowa'" Januszewicacb 5.799,00 

9. Szkoła Podstawowa w Kraśnicv 6.633,00 

10. Szkoła Podstawowa w Libiszowie 8.618,00 

11. I Szkoła Podsta\vowa \.V Modrzewiu 6.805,00 

12. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach 10.749,00 

13. Szkoła Podsta\.vmva w Sielcu 6.633,00 
14. Przedszkole nr 2 2.550,00 

15. Przedszkole nr 4 5.401,00 

16. Przedszkole nr 5 I 4.869,00 

17. Przedszkole nr 6 4.766,00 
18. Przedszkole nr 8 10.270,00 
19. Punkt Przedszkolny'" SP w Bielowi.cach 2.152,00 

Razem 236.853,00 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

i 
I 

I 

I 

I 


