UCHWAŁA NR XXXI/185/21
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, 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 2020 r. poz. 713 z późn. 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 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), Rada Miejska w Pacanowie
uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Pacanów na rok 2021 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 podyplomowe,
b) szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe,
c) warsztaty metodyczne i przedmiotowe,
d) szkolenia rady pedagogicznej,
e) kursy kwalifikacyjne,
f) kursy doskonalące,
g) materiały szkoleniowe - publikacje i programy,
h) delegacje,
2) specjalności:
a) Autyzm,
b) Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci,
c) Rozwój kompetencji nauczania przedmiotu,
d) Oligofrenopedagogika,
e) Profesjonalny wychowawca,
f) Wzrost kompetencji metodycznych nauczyciela,
g) Dydaktyka nauczania w szkole podstawowej,
h) Edukacja medialna i cyfrowa,
i) Indywidualizacja nauczania uczniów z trudnościami,
j) Diagnoza i terapia ręki,
k) Trening umiejętności społecznych,
l) Problemy dzieci i młodzieży związane z izolacją w dobie pandemii,
m) Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
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n) Efektywne wykorzystanie ICT w nauczaniu,
o) Nauka programowania w klasach I-III,
p) Jak uczy się mózg – wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu, ocenianiu i osiąganiu celów szkoły,
q) Indywidualizacja i SPE w edukacji zdalnej,
r) Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci,
s) Drama jako forma ekspresji językowej, emocjonalnej i ruchowej,
t) Inspiracje muzyczno-plastyczno-techniczne dla przedszkolaków,
u) Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lekowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej,
v) Nauka czytania metodą sylabową w przedszkolu,
w) Pedagogika specjalna,
x) Diagnoza i terapia pedagogiczna,
y) Integracja sensoryczna,
z) Metodyka pracy nauczyciela i wzbogacanie warsztatu pracy,
aa) Wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych w edukacji tradycyjnej i zdalnej,
bb) Umiejętność indywidualizacji pracy z uczniami oraz metody pracy opiekuńczo-wychowawczych
(Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozwijanie kompetencji kluczowych.
§ 3. Określa się na 2021 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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