
UCHWAŁA NR VII/26/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Ozimek 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,  1000, 1349, 1432 i 2500), art. 70a  ust. 1, w związku z art. 91d pkt. 1, ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 
poz. 136) w porozumieniu z dyrektorami szkół  i przedszkoli uchwala się , co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Ozimek na rok 2019 środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków, przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 2019 r. 
przeznacza się na:

1) udział nauczycieli, w tym zajmujących kierownicze stanowiska,  w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania 
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, na podstawie skierowań przez dyrektora szkoły, 
przedszkola i Burmistrza Ozimka;

2) dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie;

3) dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola;

4) wspomaganie szkół i przedszkoli oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych.

§ 3. Ustala się następujące specjalności i formy  kształcenia nauczycieli, określone w § 2 pkt 2, które będą 
objęte dofinansowaniem w 2019 roku:

1) forma kształcenia – studia podyplomowe;

2) specjalności:

a) język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,

b) historia,

c) technika,

d) muzyka i plastyka w szkole,

e) wiedza o społeczeństwie,

f) etyka,

g) logopedia przedszkolna i szkolna,

h) terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogika,

i) bibliotekoznawstwo,

j) wychowanie do życia w rodzinie,

k) edukacja dla bezpieczeństwa,
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l) doradztwo zawodowe,

m) praca z dzieckiem autystycznym,

n) edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera.

§ 4. Ustala się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie  w wysokości  75% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej niż 1.100,00 złotych na 
semestr. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 6. Traci moc UCHWAŁA NR XLVI/295/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 29 stycznia 2018 r. 
w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane 
w roku 2018.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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