
UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z   art. 70a ust. 1 i 3 i art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm. ) w związku z § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada 
Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019, w brzmieniu zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

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

3. W przypadku kształcenia wielosemestralnego opłata o której mowa w ust. 1 dotyczy jednego semestru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/55/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

§ 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice na 2019 rok.

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się na dofinansowanie 
w części lub w całości:

1) indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli i szkół  (w tym 
opłaty za studia magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne) na kierunkach zgodnych z potrzebami 
kadrowymi danej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

2) szkoleń rad pedagogicznych,

3) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze,

4) materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów informacyjnych.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat.

Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczyciela pobieraną 
przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych kosztów za 
kształcenie , nie więcej niż 1000,00 zł  (tysiąc złotych) dla jednego nauczyciela na rok.

§ 3. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dofinansowanie o którym mowa w § 2  może być przyznane na następujące formy kształcenia: studia 
magisterskie, podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, i doskonalące zgodnie z potrzebami szkoły  
w następujących specjalnościach:

1) matematyka,

2) informatyka,

3) technika,

4) chemia,

5) geografia,

6) doradztwo zawodowe,

7) logopedia,

8) psychologia,

9) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,

10) rytmika i taniec w wychowaniu przedszkolnym i muzyczno-ruchowym,

11) edukacja dla bezpieczeństwa,

12) praca z dzieckiem z zespołem Aspergera,

13) neurodydaktyka,

14) praca z dzieckiem z SPE,

15) pedagogika specjalna z autyzmem,

16) tyflopedagogika,

17) surdopedagogika,

18) pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
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