
  

UCHWAŁA NR XXII/216/20 

RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału środków, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Wasilków, wyodrębnionych w budżecie Gminy Wasilków na rok 2020 na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 2. Środki, o których mowa w § 1, przeznacza się na dofinansowanie: 

1) form kształcenia nauczycieli: 

a) studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunkach: 

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 

- filologia angielska. 

b) studiów podyplomowych w specjalnościach: 

- muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

- edukacja, rehabilitacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu, 

- praktyczna psychologia motywacji, 

- historia, 

- geografia, 

- autyzm, 

- terapia pedagogiczna, 

- bibliotekoznawstwo, 

- wychowanie fizyczne, 

- przyroda w szkole, 

- edukacja dla bezpieczeństwa, 

- technika. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2348



2) form doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

a) seminariów, warsztatów, wykładów, konferencji i szkoleń branżowych, 

b) kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących oraz innych form doskonalenia zawodowego  

dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

c) organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, w tym zakupu pomocy 

dydaktycznych związanych z samodoskonaleniem nauczycieli. 

3) szkoleń rad pedagogicznych (w tym druku oraz dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych). 

§ 3. Środki wymienione w § 1 można przeznaczyć na zrefundowanie kosztów przejazdów, zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli skierowanych na daną formę doskonalenia zawodowego, pod warunkiem pełnego 

zabezpieczenia środków na formy dofinansowania określone w § 2. 

§ 4. Maksymalna kwota dofinansowania wymienionych w § 2 pkt 1 form kształcenia nauczycieli wynosi 

3 000,00 zł do jednej usługi edukacyjnej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Karol Krakowiecki 
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