Uchwała Nr XV/75/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz
formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane na rok 2020 w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Jedlińsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 309,1696 i 1815), art. 70a ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), § 5 i § 6
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z
2019r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i po zaopiniowaniu przez związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli,
Rada Gminy Jedlińsku uchwala, co następuje:
§1. W budżecie Gminy Jedlińsk na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§2. 1. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania:
2. udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach
oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez
placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 100% opłaty,
3. udziału w studiach podyplomowych w wysokości 50% opłaty semestralnej, nie więcej
jednak niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
4. udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe
i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości 50% opłaty semestralnej, nie więcej jednak
niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
§3. Dofinansowaniem objęte są następujące formy kształcenia:
1) studia licencjackie nadające kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu,
2) studia magisterskie uzupełniające,
3) studia podyplomowe,
4) kursy kwalifikacyjne
5) inne formy dokształcania i doskonalenia wynikające z potrzeb szkoły.
§4. Określa się następujące specjalności dokształcania, na które przeznaczone jest
dofinansowanie w 2020r.
1) bibliotekoznawstwo,
2) biologia,
3) chemia,

4) digofrenopedagogika,
5) edukacja dla bezpieczeństwa,
6) edukacja wczesnoszkolna,
7) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem Aspergera,
8) fizyka,
9) geografia
10)historia,
11)język angielski,
12)język niemiecki,
13)muzyka,
14)praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
15)oligofrenopedagogika,
16)technika,
17)terapia logopedyczna,
18)terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe,
19)wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne,
20)wychowanie przedszkolne,
21)wiedza o społeczeństwie,
22)zarządzanie oświatą,
23)inne specjalności uzasadnione potrzebami szkoły.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Łukasz Kurek

Załącznik
do Uchwały Nr XV/75/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

Paragraf 4300
Zakup usług pozostałych
w tym: studia licencjackie,
magisterskie i
podyplomowe

54.544,00 zł

Paragraf 4410

Paragraf 4700

Podróże służbowe krajowe

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

5.000,00 zł

31.800,00 zł

