UCHWALA NR XVIIl/146/20
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Polanów.
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, t. j . z dnia 2019.03.15 ze. zm.) oraz aii. 70a ust. 1, 3 i 3a oraz art.
9ld pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w
związku z § 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 2019 r. poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje

się

oświatowych

niniejszej

plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla placówek
prowadzonych przez

Gminę

Polanów w 2020 r. ,

stanowiący załącznik

do

uchwały.

§ 2.
Ustala

się ,

formy

kształcenia

na podstawie wniosków dyrektorów
oraz

maksymalną kwotę

szkół

oraz porozumieniu z nimi,

dofinansowania

opłat

specjalności

w procentach, za

i doskonalenia nauczycieli, według brzmienia załącznika do niniejszej

i

kształcenie

uchwały.

§ 3.
Wykonanie

uchwały

powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4.
Uchwała

wchodzi

w

życie

z

dniem

podjęcia

z

mocą

obowiązującą

od 1 stycznia 2020 r.

1

Załącznik

do uchwały Nr XVIII/146/20
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

PLAN
DO FIN ANSO W ANIA
FORM
DOSKONALENIA
ZA WODO WEGO
NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ POLANÓW W 2020 ROKU

1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozbiciu na placówki
oświatowe:

L.p.
1
2
3
4

Nazwa placówki
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Szkoła Podstawowa w Bukowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie
Przedszkole Gminne w Polanowie

Ogółem

2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania
dofinansowanie jest przyznawane:

opłat

Plan dofinansowania w 2020r
55 ooo
6100
4 200
6.900
72 200

oraz formy

kształcenia,

na które

1) do 100% kosztów udziału nauczycieli w:
seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe
oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli;
2)

do 100% kosztów udziału nauczycieli w:
formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
doskonalenia nauczycieli;

szkoły wyższe

i placówki

3)

do 100% kosztów wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
biblioteki
pedagogiczne;

4)

do 100% kosztów nauczycieli w szkoleniach
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Ustala się następujące formy i
jest dofinansowanie:

branżowych,

specjalności kształcenia

1) uzyskanie kwalifikacji do nauczania przedmiotu, w

o których mowa w art. 70c

nauczycieli, na które przeznaczone

szczególności:

matematyki, fizyki, chemii, doradztwa zawodowego, edukacji dla
edukacji obronnej, etyki, terapii pedagogicznej,

bezpieczeństwa,

2) uzyskanie kwalifikacji w zakresie:
oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii ręki, rewalidacji,
instruktora szachowego, animatora: teatralnego, dziennikarskiego i turystycznego,
3) warsztaty i szkolenia z zakresu:
2

kompetencji emocjonalno-społecznych uczmow, terapii pedagogicznej, gimnastyki
korekcyjnej, psychoterapii, rewalidacji, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami
w nauce, rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, opracowania IPET-0w, rnzwoju
warsztatu i metodyki pracy nauczycieli, posługiwania się programem EXEL, prezentacji
multimedialnej, wykorzystywania e-book-ów, organizacji pomocy psychol'Ogiczrtopedagogicznej, oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego, pracy z dzieckiem z
zaburzonym rozwojem mowy, zespołu Aspergera ze spektrum autyzmu,' twoi·zenia
innowacji pedagogicznych, rozwoju kompetencji językowych w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, zabaw muzycznych z elementami muzykoterapii, gier i zabaw
wspierających wychowanie, grafiki komputerowej, doskonalenia pracy dyrektora w
zakresie nadzoru pedagogicznego i innych obszarów pracy placówek oświatowych.
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