UCHWAŁA NR XII.106.2020
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a
i pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela oraz form i specjalności i kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsewo w roku
2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) 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) – uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się na rok 2020 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsewo, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się na rok 2020 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty,
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1200 zł, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku udziału nauczycieli w studiach podyplomowych, maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 1200 zł za semestr studiów.
§ 3. Ustala się na rok 2020 formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII.106.2020
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 26 marca 2020 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
prowadzonych przez Gminę Wąsewo na rok 2020
Lp.
1.

nauczycieli

Nazwa szkoły /placówki
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii
Krajowej w Brudkach Starych

zatrudnionych

7000,00

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Rząśniku Włościańskim

9800,00

3.

Zespół Placówek Oświatowych w Wąsewie

12000,00

Razem
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w szkołach

28800,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.106.2020
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 26 marca 2020 r.
Formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które przyznawane będzie dofinansowanie w 2020 roku
Specjalności
1)bibliotekarstwo
2)logopedia
3)geografia
4)muzyka
5)plastyka
6)informatyka
7)pedagogika
8)biologia
9)pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
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Formy kształcenia nauczycieli
1)studia podyplomowe
2)szkolenia
3)kursy
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