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UCHWAŁA NR XXIII/146/20
RADY MIASTA LĘDZINY
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane na 2020 rok
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 z późn. zm.), art. 70a ust. 1, ust. 3 i ust. 3a oraz 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 zrzeszających nauczycieli,
Rada Miasta Lędziny uchwala:
§ 1. Wyodrębnia się z budżecie Gminy Lędziny na rok budżetowy 2020 środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Lędziny w wysokości stanowiącej 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
§ 2. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, będących w dyspozycji szkoły
lub przedszkola, przeznacza się:
1. 80% na wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli, na dofinansowanie:
1) kosztu udziału 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) kosztu udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli.
2. 20% na dofinansowanie opłat dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze związane
z realizacją zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz:
1) kosztu udziału 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) kosztu udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli.
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§ 3. 1. Na rok 2020 ustala się następujące maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:

Koszty ponoszone przez nauczyciela
na semestr
do 1 500 zł
od 1 501 zł do 2 000 zł
powyżej 2 000 zł

Kwota dofinansowania
na semestr
do 500 zł
do 700 zł
do 1 000 zł

2. Nauczyciel zatrudniony w więcej niż jednej szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Lędziny, może ubiegać się o dofinansowanie dokształcania tylko w jednej ze szkół.
§ 4. Specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznawane:
1. Specjalności kształcenia:
1) wychowanie do życia w rodzinie,
2) wychowanie przedszkolne,
3) edukacja wczesnoszkolna,
4) zarządzanie w oświacie,
5) historia,
6) pedagogika specjalna, tym: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika,
7) doradztwo zawodowe,
8) inne specjalności zgodne z potrzebami przedszkola lub szkoły.
2. Formy kształcenia:
1) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
studia podyplomowe,
2) formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli.
§ 5. Dyrektor szkoły lub przedszkola, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku, złoży organowi
prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Głos

