
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/255/2020 

RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej 

kwoty na dofinansowanie opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe, na które dofinansowanie jest przyznawane,  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn.zm.), art. 70a ust. 1 i 91d pkt 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. Ustala się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 

przez szkoły wyższe w wysokości 2.000 zł oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez 

szkoły wyższe, na które dofinansowanie jest przyznawane, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Jarocina. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Jarocinie 

(-) Rajmund Banaszyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 kwietnia 2020 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/255/2020 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Jarocin 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 
Plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (w zł) 

Ze środków finansowych wyodrębnionych w budżecie 

Gminy Jarocin na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, w wysokości 0,8 planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, dofinansowuje się: 

 

1)udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, 

wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 

podyplomowych 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)udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli 

prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki 

doskonalenia nauczycieli; 

 

3)wspomaganie szkół oraz sieci współpracy 

i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzonych przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie - 18.252,00 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie - 11.436,00 

 

Zespół Szkół nr 4 w Jarocinie – 33.177,00 

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie – 36.711,00 

 

Zespół Szkół w Mieszkowie - 12.088,00 

 

Zespół Szkół w Witaszycach – 20.113,00 

 

Szkoła Podstawowa w Cielczy - 12.777,00 

 

Szkoła Podstawowa w Golinie – 8.926,00 

 

Razem:153.480,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/255/2020 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe, na które przyznawane 

będzie dofinansowanie w roku 2020 

Specjalności 
Formy kształcenia nauczycieli prowadzone 

 przez szkoły wyższe 

 

1)doradztwo zawodowe, 

2)fizyka, 

3)informatyka, 

4)edukacja dla bezpieczeństwa, 

5)chemia, 

6)biologia, 

7)logopedia, 

8)pedagogika specjalna, 

9)oligofrenopedagogika, 

10)surdopedagogika, 

11)tyflopedagogika, 

12)matematyka, 

13)mediator. 

14)terapia pedagogiczna 

15)edukacja wczesnoszkolna 

 

studia podyplomowe 
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