
UCHWALANR 1801XXI/2020 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 18 grudnia 2020 r. 


w sprawie ustalenia na rok 2021 plaou dofjoansowania fOfm dosk-ooaleala zawodowego nauczycieJi, 
okreilenia maksymalnej kwoty dofinansowiloia oplat pobieranych pr~ez szkoty wyzsze i zaklady 

kszlalctnia nauczycieli oraz u5talenia specjalnoki i form ksztalcenia, os kt6re dofinansowaoie b¢Zie 
przyzoaw8ne dla nauczycieli szkol i przedszkola prowadzonych przcz Gmiotr Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 USC 2 pkt 15 ustawy z dn is 8 marea 1990 roku 0 samoratdzie gminnym (Oz. U. 2020r. 
poz. 713 z p6in. zm.), art. 70a USI. I i usl. 3 w zwi~zku z art. 91d pkl I ustawy z dDia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz. U. 201 9r. poz. 22 15), §5 i §6 rozporuJdzenia Minish-a Edukacji Narodowej z dnia 
23 5ierpnia 20 19 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyci eli, szczeg6towych ce!6w 
szkolenia branzowego oraz trybu i warunk6w kierowania nauczycieli na szkolenia branzowe (Oz. U. 20 19r. 
poz. 1653), po zasi/fgniyciu opinii z:wi'lzk6w zawodowych uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1. W budZecie Gminy Nowe Miasto na rok 202 1 wyod~bnia si~ srodki na dofinansowan;e doskonalenia 
zawodowego nauczyeieli w wysokok i 0,8% planowanyeh roeznych ~rodk6w przeznac20nych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2. 1. Ustala siy nastvpuj lJcy plan dofinansowania form doskonaJenia zawodowego nauczycieli os rok 
202 1, 

!) do kWOlY 10000,00 zl na dofinansowanie oplat za ksztatcenie nauczycie li pobierane przez szkoty wy2sze 
i zaklady ksztakenia nauezyc;el; ; 

2) do kwoty 21 452,00 zl na dofinansowanie pozostalych form doskona lenia zawodowego. 

2. Plan dofinansowania , 0 kt6rym mowa w ust. I moze w cilJgu roku ulec zmian ie w k.ai:dej 
z fonn (w ramaeh srodk6w przeznac:zonych w budZecie na 202) rok). w zwi;p:ku z uwzgl¢nianiem realizacj i 
biei..qcych potrzeb doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej . 

§ 3. Ok.rdla siy maksymaln'J kWOI~ dofinansowania oplat za ksztalcenie pobierane przez szkory wytsze 
i zaklady ksztalcenia nauczycieli w wysokosci 1 000,00 zl za jeden semeslr nauki . 

§ 4. Uslala si/f formy i specja lno~ci ksztalcenia nauczycieli. klore bc;d~ objyte dofinansowan iem 
w 2021 roku: 

I) studia podyplomowe: 

a) jyzyk angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 

b) logopedi a. 

2) studia magisterskie; 

a) wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. 

3) kursy kwalifikacyjne, w szczeg6lnoSci : 

a) kurs j~zykowy podnosUJcy kom petencje jyzykowe we wsp6tpracy mi~dzynarodowej. 

4) kursy doskonal'Jce. seminaria, konferencje. wyklady. warsZlaty. szkolenia omz inne fonny doskonalenia 
zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrcktora szkoty lub pJac6wki. w slczeg6lno~ci warsztaty 
melodyczne i przedmiolowe. sz1colenia rad pedagogicwych m.in. w zakresie : 

a) wspieranie dziecka w rozwoju, edukacja wl,}czaj'lca, indywidual izacja nauczania. pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna; 

b) zmiany w prawie o~wiatowym omz aktuali zacja wiedzy z zak.resu prowa o~wialowego; 

c) aktualizacja wiedzy z zakresu za~dzanja 05wiallJ; 

d) dialog motywujqcy; 

e) wsp6lpraca z trudnym rodzicem (komunikacja interpersonalna); 
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f) rola kTyteri6w sukcesu w procesie edukacyjnym; 

g) coaching dJa nauczycieJi ; 

h) kszta lcenie umiej~tnosc i i kompelencji kluczowych; 

i) indywidual ny coaching; 

j) obsfuga dziennika e lektronicznego; 

k) innowacyjne rozwilJUn ia dla edukacji; 

J) wspomaganie melodyczne dla nauczycieli; 

01 ) wykorzys18.nie TI K w pracy nauczyci ela; 

n) bezpicczensrwo w intemecie; 

0) kompctencji matemalycznych; 

p) ewaJ uacj i wcwn~lrznej. 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jlowi Gm iny. 

§ 6. Uchwala wchodzi w tycie po uplywie \4 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzydowy Wojew6dztwa 
Mazowieckiego. 

Cy 
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• 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art . 70a ust. I ustawy z doia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Oz. U. 2019r. 
poz. 2215) ns organie prowadz<jcym spoczywa obowiop:ek corocznego wyodr~bnienia srodk6w na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Organ prowadz<Jcy na podstawie §5 R)zporn}dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019 roku \II sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. szczegOlowych cel6w 
szkolenia bran zowego omz trybu i warunk6w kierowan ia nauczycieli na szkoleni a branzowe (Dz. U. 2019r. 
poz. 1653) lObowif)Uloy jest rownie1: do przygotowania planu dofinansowania fonn doskonaJenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu. dla kt6rych organem prowad~cym jest 
Gmina Nowe Miasto. 

Ustalenia zawarte w uchwale Rady Gminy Nowe Miasto zostaly opracowane na podstawie wniosk6w 
dyrektorow szk6l, wynikow egzamin6w oraz wynik6w ewaluacj i. 

Uchwala zostala pozytywnie zaopiniowana przez Zw i<}Zek Nauczycielstwa Potskiego, Zarz!Jd Oddziafu 
Powiatowego w PIOlisku ze zwiqzkami zawodowymi. 

~EWODNJC'Z~CY 
L~;ny 

MOn!k tIlilhki 
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