UCHWAŁA NR 470/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 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 kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 428/XVIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2020, wyodrębniono środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§ 2.
Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.
§ 3.
Ze środków na doskonalenie zawodowe dofinansowuje się:
1) koszty 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;
2) opłaty za kształcenie nauczycieli na studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych przez
szkoły wyższe;
3) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli;
4) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.
§ 4.
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku dzieli się w następujący
sposób:
1) 60% środków na dofinansowanie opłat i kosztów, o których mowa w § 3 pkt 1,3-4.
2) 40% środków na opłaty, o których mowa w § 3 pkt 2.
§ 5.
1. Dofinansowaniem mogą być objęte następujące formy kształcenia:
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1) studia uzupełniające magisterskie,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia oraz
inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Dofinansowaniu podlegają niżej wymienione specjalności kształcenia, w zakresie:
1) pedagogiki, w tym oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki, surdopedagogiki,
oligofrenopedagogiki ze spektrum autyzmu,
2) zarządzania projektami unijnymi,
3) doradztwa zawodowego (edukacyjno-zawodowego),
4) edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
5) integracji sensorycznej,
6) matematyki,
7) edukacji integracyjnej i włączającej,
8) metodyki nauczania języka angielskiego,
9) edukacji dla bezpieczeństwa,
10) języka angielskiego (nauczanie w przedszkolu),
11) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (ze spektrum autyzmu)
§ 6.
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wysokości do 3.500 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w 2020 roku.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr 132/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
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§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane ze środków wyodrębnionych
w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na
szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na dany rok
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa
w art. 70a ust 3a ustawy Karta Nauczyciela, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania
opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta
Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Niniejsza uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli
na terenie Gminy Piaseczno.
W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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