
UCHWAŁA NR XVIII/109/20 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 70a ust. 1 i art. 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 ), Rada Miejska w Pacanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Pacanów na rok 2020 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Pacanów, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli. 

§ 2. Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane na następujące formy i specjalności kształcenia: 

1) formy: 

a) studia wyższe i podyplomowe; 

b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej; 

c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe; 

d) szkolenia rady pedagogicznej; 

e) kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, 

f) materiały szkoleniowe - publikacje i programy, 

g) delegacje, 

2) specjalności: 

a) autyzm, 

b) fizyka, 

c) rytmika, 

d) historia, 

e) doradztwo zawodowe, 

f) rozwój kompetencji nauczania przedmiotu, 

g) muzyka, 

h) plastyka, 

i) fizyka, 

j) nauczanie początkowe, 

k) edukacja dla bezpieczeństwa. 

l) język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

m) pedagogika specjalna, 

n) oligofrenopedagogika, 

o) terapia pedagogiczna, 
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p) podstawowe ćwiczenia logopedyczne wspomagające rozwój mowy dzieci, 

q) profesjonalny wychowawca, 

r) warsztaty rękodzieła ludowego – bibułkarstwo, 

s) tańce na każdą okazję – nauka polskich tańców ludowych, 

t) rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci w wieku przedszkolnym 
w oparciu o trening twórczości prof. Edwarda Nęckiego i teorię Guilforda, 

u) efektywne zarządzanie szkołą/przedszkolem, 

v) poszukiwanie najlepszych praktyk, innowacyjnych pomysłów i skutecznych procedur operacyjnych, 
które prowadzą do osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania, 

§ 3. Określa się na 2020 rok maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty, 
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dla jednego nauczyciela 
w wysokości do 100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do 3000 zł. 

§ 4. Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na względzie 
możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

§ 5. Dyrektorzy szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów są 
odpowiedzialni przed Burmistrzem Miasta i Gminy Pacanów za właściwe gospodarowanie środkami na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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