UCHWAŁA NR XIV/123/19
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2215) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 sierpnia 2019r. 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), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów placówek, a także po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych, uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. W budżecie Gminy Bobolice na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice,
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co
stanowi kwotę 49 372,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote).
§ 2. 1. W porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych ustala się następujące priorytetowe specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:arozwijanie kwalifikacji w zakresie języków
obcych przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności języka angielskiego;
bprowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym m.in.:
tyflopedagogika, surdopedagogika, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, terapia pedagogiczna;
cbibliotekoznawstwo, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, plastyka, chemia, biologia, fizyka, doradztwo
zawodowe, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, technika.
2. Maksymalna kwota dofinansowania w 2020 roku opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli o których
mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 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) nie może przekroczyć:a.100 %
wniesionej przez nauczyciela opłaty w przypadku kierunków priorytetowych, o których mowa w §
2 ust. 1 uchwały; b.75% wniesionej przez nauczyciela opłaty semestralnej w przypadku pozostałych kierunków
i form doskonalenia.
3. Kwota dofinansowania opłat o których mowa w § 2 zależy także od ilości złożonych wniosków
i posiadanych środków - liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy nauczyciel kontynuuje naukę
jednocześnie na dwóch kierunkach, może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie opłat poniesionych na
kształcenie na jednym kierunku.
4. Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku budżetowym 2020.
5. Dyrektor placówki oświatowej, podejmując decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego
nauczycieli, uwzględnia kwalifikacje nauczycieli, zgłaszane potrzeby, przydatność form doskonalenia zawodowego
nauczycieli dla szkoły oraz możliwości finansowe. Dyrektor odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków
finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli odpowiada dyrektor
szkoły.
6. Decyzje o przyznaniu dofinansowania dyrektorom szkół i placówek oświatowych podejmuje Burmistrz
Bobolic.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.
§ 4. Traci moc uchwała nr V/49/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bobolicach
Franciszek Henryk Łobocki
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Załącznik
do Uchwały nr XIV/123/19
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.

Lp.

Nazwa placówki oświatowej

Kwota w zł

1

Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Kłaninie

2

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

3

Szkoła Podstawowa w Drzewianach

5 481,00

4

Szkoła Podstawowa w Kurowie

3 132,00

5

Szkoła Podstawowa w Dargini

8 973,00

6

Przedszkole w Bobolicach

5 316,00

RAZEM
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4 952,00
21 518,00

49 372,00
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