
UCHWAŁA NR XIII/115/20  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na 2020 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli. 

 

     Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.                

z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 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), uchwala się, co następuje: 

 

     § 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 

2020 są wyodrębnione w budżecie Gminy Miasta Chełmży. 

     § 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 przeznacza się 

na: 

1) dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli; 

2) kompleksowe wspomaganie pracy szkół i przedszkoli; 

3) pracę w sieciach współpracy i samokształcenia, grupach roboczych, zespołach 

zadaniowych dyrektorów szkół i nauczycieli; 

4) dofinansowanie opłat za inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

      § 3. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie przez 

szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, w wysokości: 

1) studia doskonalące  50 %; 

2) studia wyższe, podyplomowe dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu 80%; 

3) studia wyższe uzupełniające, kursy kwalifikacyjne 60%; 

4) kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria 100%. 

    § 4. Za priorytetowe w 2020 r. uznaje się  następujące specjalności: 

1) logopedia;  

2) nauczanie języka angielskiego w przedszkolu; 

3) surdopedagogika; 

4) tyflopedagogika;  

5) neurodydaktyka; 



6) edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu lub zespołem Aspergera; 

7) diagnoza i terapia pedagogiczna; 

8) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci; 

9) doskonalenie umiejętności nauczycieli w celu rozwoju kluczowych kompetencji 

uczniów;  

10)  terapia ruchowa; 

11)  edukacja dla bezpieczeństwa. 

    § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Przewodniczący 

           Rady Miejskiej 

 

 

                   Janusz Kalinowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr XIII/115/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.                     

i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli.       

 

  Obowiązujące  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 

r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653),  nakłada na jednostki samorządu terytorialnego w 

porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, obowiązek ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, określenia specjalności i form, 

które będą preferowane na danym terenie. Uchwała została sporządzona na podstawie 

przedłożonej przez dyrektorów szkół i przedszkoli diagnozy potrzeb w zakresie dokształcania.  

Powyższy podział środków został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli.  

   W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


