UCHWAŁA NR XV/104/2020
RADY GMINY GODÓW
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w roku 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), § 5 oraz § 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 szkolenie branżowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
Rada Gminy Godów
uchwala:
§ 1. 1. Wyodrębnia się środki na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
tj. kwotę 92.734 zł. / słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote / zabezpieczone
w planie finansowym danej placówki oświatowej.
2. Ustala się, że środki, o których mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób:
1) do 25% środków z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej placówki oświatowej,
2) pozostałe środki przeznacza się na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w danej placówce
oświatowej.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na cele opisane w § 2 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 szkolenie
branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653).
§ 2. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:
1) nadające kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć studia
magisterskie pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe,
2) kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć,
3) kursy doskonalące,
4) szkolenia, seminaria, wykłady oraz konferencje,
5) warsztaty przedmiotowe i metodyczne,
6) szkolenia rady pedagogicznej oraz szkolenia zespołów nauczycielskich.
§ 3. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości do 50% ponoszonych przez nauczycieli opłat, nie więcej
jednak niż 700 zł. za semestr nauki.
§ 4. Ustala się, iż ze środków o których mowa w § 1 pokrywane są w całości (100%) koszty, o których
mowa w § 2 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 szkolenie branżowe z uwzględnieniem § 3 niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się specjalności, na które przysługuje dofinansowanie ze środków przeznaczonych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli:
1) informatyka,
2) pedagogika specjalna,
3) zarządzanie oświatą,
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4) geografia,
5) przyroda,
6) teologia-katecheza,
7) gimnastyka korekcyjna,
8) integracja sensoryczna,
9) arteterapia,
10) psychologia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Tomas
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