
 

 

UCHWAŁA NR XXII/158/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina oraz ustalenia specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane 

Na podstawie art. 70a ust. 1, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(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 warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1653), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się na rok 2020 następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina: 

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości: 

1) do 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za semestr studiów, studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, 

a w przypadku w którym, na jedną z form doskonalenia lub kształcenia nauczyciela kieruje dyrektor, 

dofinansowanie opłat wynosi 100%, 

2) do 500 zł (pięćset złotych) za kursy doskonalące, 

3) do 3000 zł (trzy tysiące złotych) za szkolenia, warsztaty, seminaria dla rad pedagogicznych. 

2. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących form doskonalenia zawodowego: 

1) studia licencjackie, magisterskie dające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, 

2) studia podyplomowe zgodne z potrzebami szkoły lub przedszkola, 

3) kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

zgodne z potrzebami szkoły lub placówki. 

3. Ustala się, że dofinansowanie przyznawane będzie dla następujących specjalności kształcenia: terapia 

pedagogiczna, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, logopedia, język angielski, edukacja 

dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, muzyka, technika, plastyka, matematyka, chemia, fizyka, geografia, 

biologia, wychowanie fizyczne, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, pedagogika 

wczesnoszkolna, rozwój i doskonalenie umiejętności pedagogicznych, psychologia, praca z dzieckiem ze 

spektrum autyzmu. 

4. W przypadku skierowania nauczyciela przez dyrektora na jedną z form doskonalenia, o których mowa 

w § 1 ust. 2, ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pokrywa się w całości 

koszty związane z podróżą służbową nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 
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§ 2. O dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego określonych w § 1, może ubiegać się nauczyciel 

zatrudniony w szkole/przedszkolu prowadzonym przez Gminę Mosina, zgodnie z potrzebami w tym zakresie 

wskazanymi przez szkołę/przedszkole. 

§ 3. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na rok 2020, ujęte są w planie finansowym 

szkoły/przedszkola. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodnicząca Rady 

(-) Małgorzata Kaptur 
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