Uchwała Nr ……………………
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia………………….
w sprawie: określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku
2021.
Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ), w związku z art. 70 a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Gminy
Nadarzyn uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Nadarzyn środki na dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku, przeznacza się na:
1) dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady
kształcenia

nauczycieli

dla

nauczycieli

podnoszących

kwalifikacje

zgodnie

z potrzebami szkoły/przedszkola,
2) dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoły/przedszkola i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze skierowanych
przez organ prowadzący,
3) szkolenia rad pedagogicznych,
4) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych,
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 3. Środki, o których mowa w § 2 pkt 4, przeznacza się na organizację różnych form
doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem następujących priorytetów:
1) wzmocnienie współpracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;
2) rozwijanie

kompetencji

nauczycieli

wychowania

przedszkolnego

i

edukacji

wczesnoszkolnej;
3) rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów;
4) pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

oraz

zajęcia

terapeutyczne

w

szkole

i przedszkolu;
5) wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość;
6) profilaktyka zagrożeń płynących z korzystania ze sprzętów komputerowych, internetu
i innych mediów cyfrowych oraz przeciwdziałanie cyberprzemocy;
7) doskonalenie umiejętności harmonijnej współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów;
8) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego;
9) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach
i placówkach oświatowych;
10) realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
11) edukacja prozdrowotna - ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
12) adaptacja obcokrajowców w szkole;
13) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i nowych podstaw programowych,
14) wspieranie uzdolnień, innowacyjności, kreatywności i samodzielności uczniów oraz
umiejętności pracy zespołowej;
15) zarządzanie placówką.
§ 4. Ustała się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli określone w § 2 pkt 1,
które będą objęte dofinansowaniem w 2021 r.:
1) studia uzupełniające magisterskie,
2) studia

językowe

—

podyplomowe,

magisterskie,

licencjackie

lub

naukę

w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych — dające kwalifikacje do nauczania
języków obcych wdanym typie szkoły,
3) studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego
przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 5.1. Określa się na 2021 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli: w wysokości
do 80% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie:
cztery tysiące zł).
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez
dyrektora placówki oświatowej i wypłacane na podstawie umowy.
3. W ciągu roku kalendarzowego nauczyciel może otrzymać dofinansowanie tylko na jedną
z form kształcenia, o których mowa w § 4.
§ 6. Nauczyciele, którzy – na podstawie zgody dyrektora placówki — podjęli studia przed
wejściem w życie niniejszej uchwały i nadal je kontynuują, otrzymują dofinansowanie
zgodnie z zawartymi umowami w miarę posiadanych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorom placówek oświatowych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

