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UCHWALA NR 1J3IXIV12020 
RADY GMINY NOWE M1ASTO 

z dnia 3 IUlego 2020 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofrnansowania form doskooalenia zawodowego nauc.zycieli, 
okrdlcoia maksyrnalnej kwoty dofinansowania optat pobieranycb przez szkoty wytsze i zakJady 

ksztalccnia oiuczycieli oraz ustalenia specjalooki i form ksztalcenia, 08 ktore dofinaosowanie bftdzit' 
pnymawane dla nauczycieli szk61 i przedszkola prowadzooych przez GmiD~ Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z doia 8 marca 1990 roku 0 samo~dzie gminnym (Oz. U. 2019r. 
poz. 506 z p6i:n. zm.), art. 70a ust. I i ust. 3 w zwi¢u z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia J982 roku 
Kana Nauezyeiela (Oz. U. 20J 9r. poz. 2215 z pozn. 2m.), §S i §6 rozpoT2!ldzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 sierpnia 20 19 roku w sprawie dofmansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczeg6towych 
celow szkolenia branZowego oraz trybu i wanmk6w kierowania oauczycieli oa szkoleoia branzowe (Oz. U. 
2019r. poz. 1653). po zasi~gni~ciu opinii zwi<1Zk6w zawodowych ucbwsla si~, co nast~puje: 

§ 1. W budZecie Gminy Nowe Mia5to oa rok 2020 wyodTf;brua sj~ srodki oa dofinansowanie doskonaleoia 
zawodowego nauczycieli w wysokoki 0,8% planowanych rocznych srodk6w przemaczonych oa 
wyoagrodzenia osobowe nauczycieli . 

§ 2. I. Ustala si~ nast~pujqcy plan dofinansowania fonn doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2020: 

I) do kwoty 10000,00 zl os dofinansowanie oplal za kSZlalcenie nauczycieli pobierane prz.ez szkoly wyisze 
i zaklady ksztatceoia nauczycieli; 

2) do kwoty 18780,00 zl oa dofmaosowanie POlostatych Conn doskonalenia zawodowego. 

2. Plan doflOansowania. 0 kt6rym mowa w usL I moze w ci<lgu roku u[ec zmianie w kaidej 
fonn (w ramach srodk6w przeznaczooycb w budiecie na 2020 rok), w zwi<lzku z uwzglc;:dniaoiem reaJizacj i 

bieiqcych potrzeb doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej. 

§ 3. OkreSia si~ maksymaln<l kwotc;: dofwaosowania oplat za ksztakenie pobieraoe przez szkoly wyisze 
i zak.l:ady ksztakenia nauczycieli w wysokosci t 000,00 zl za jeden semestr nauki. 

§ 4. Ustala si~ fanny i specjalnOSci ksztalccnia nauczycieli, kt6re b~d4 obj~te doflOansowaniem 
w 2020 roku: 

1) studia podyplomowe: 

a) jc;:zyk angielski w edukacji przedszkolnej I wczesnoszko]oej; 

b) biologia. 

2) studia magislerskie: 

a) wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. 

3) kursy kwalifikacyjne. w slczeg6loosci : 

a) kurs j~zykowy podnosZilcy kompetencje j~l)'kowe we wsp6lpracy mi~dzynarodowej . 

4) kursy doskonalfJce. semioaria, konferencje, wyklady, warsztaly. szkolenia Oral inne fonny doskonalenia 
zawodowego nauczycieli skierowaoych przez dyrektora szkoty lub plac6wki . w szczeg61noSci warsztaty 
metodyczne i przedmiotowe. szkolenia rad pedagogicznych m.ln. w zakresie: 

a) wspieranie dziecka w rozwoju, edukacja wlqczajqca, indywidualizacja nauczania, pomoc 
psychologiczoo-pedagogiczna; 

b) zmiany w prawie 05wiatowym oraz aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oswiatowego; 

c) akrualizacja wiedly z. zakrcsu zarzl}dzania oswiatl}; 

d) dialog motywujfJcy; 

e) wsp&praca z Irudoy01 rodzicem (komunikacja interpersonalna); 
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I) dyscyplina i kierowanie kla~; 


g) ksztalcenie umiej~tnoki i kompetencji kluczowycb; 


h) indywidualny coaching: 


i) rozw6j kompetencji j~zykowych; 


j) obsruga dziennika eJeklronicznego; 


k) innow8cyjne rozwiljzania dla edukacji; 


I) wspomaganie metodyczne dla nauczycieli: 


m) wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela; 


n) bezpieczenslW"o w intemecie; 


0) kompelencji matematyc7Jlych; 


p) ewaluacji wewn~lrznej. 


§ 5. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 


§ 6. Uchwala wcbodzi w tycie po uplywie 14 dni cd ogloszenia w Dzienniku Urz~owy Wojew6dztwa 

Mazowieckiego. 

.Y 
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• 

• 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 70a ust. I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Oz. U. 20)8r. 
poz. 967 z p6m. zm.) na organic prowad.ll!cym spoczywa obowi!JZck corocznego wyodr~bnienia srodk6w 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Organ prowadUJcy na podstawie §5 rozpoWldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczeg610wych cel6w 
szkolenia bran2:owego oraz trybu i warunk6w kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe (Oz. U. 2019r. 
poz. \653) zobowi~y jest r6wniez do przygolowania planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycicli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla ktorycb organem prowad.zlJcym jest 
Gmina Nowe Miaslo. 

Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Nowe Miasto zostaly opracowane na podstawie wniosk6w 
dyrektor6w szk6l, wynik6w egzamin6w oraz wynik6w ewaluacji. 

Uchwala zostala uzgodniona ze zwi¢ami zawodowymi. 

y 
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