
  
UCHWAŁA NR XX/120/21 

RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i inne podmioty prowadzące doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, poz. 1378), art. 70 a ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 5 pkt 1-3 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 warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1653), po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli Rada 
Miejska w Surażu uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Suraż na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suraż, 
w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 
dla jednego nauczyciela za jeden semestr nauki wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), nie więcej 
niż 80% opłaty semestralnej. 

§ 3. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 jest przyznawane na następujące formy kształcenia 
długookresowego: studia, studia podyplomowe oraz inne uzasadnione potrzebami szkoły indywidualne formy 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli prowadzone przez wyższe szkoły i placówki doskonalenia 
nauczycieli. 

2. Dofinansowanie jest przyznawane na następujące specjalności kształcenia: 

1) studia podyplomowe; 

2) edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

3) oligofrenopedagogika; 

4) trening zastępowania agresji; 

5) gimnastyka korekcyjna. 

§ 4. 1. W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowane mogą być również inne 
krótkookresowe formy doskonalenia zawodowego takie jak: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, 
szkolenia, kursy doskonalące skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, opiekunów 
organizacji szkolnych oraz rad pedagogicznych.  
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2. Zasady realizacji form doskonalenia określonych w ust. 1 ustala dyrektor szkoły. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu 
Agnieszka Edyta Filipczuk-Żamojda 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 502


		2021-02-02T12:52:06+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




