
 

 

 

 

Uchwała Nr XXVIII/211/2021 

Rady Miejskiej w Mordach  

z dnia 29 marca 2021 r. 
 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

w roku 2021.   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze 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), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane  

przez uczelnie w wysokości 2.000,00 zł dla jednego nauczyciela w roku 2021. 

 

§ 2 

1. Ustala się  specjalności kształcenia, na które w 2021 r. dofinansowanie jest przyznawane: 

języki obce, biologia, geografia, fizyka, technika, informatyka, w tym programowanie oraz  

techniki multimedialne i cyfrowe w procesie kształcenia, muzyka, historia muzyki, doradztwo 

zawodowe, logopedia, edukacja dla bezpieczeństwa, zarządzanie oświatą, zarządzanie szkołą, 

w tym podnoszenie jakości pracy, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, diagnoza                     

i terapia pedagogiczna, diagnoza i terapia uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi, udzielanie               

i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwiązywanie problemów 

wychowawczych, socjoterapia dzieci i młodzieży. 

2. Ustala się formy kształcenia, na które w 2021 r. dofinansowanie jest przyznawane:  

studia podyplomowe i uzupełniające, szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty 

metodyczne i przedmiotowe, kursy  kwalifikacyjne i doskonalące prowadzone odpowiednio 

przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przygotowanie materiałów 

szkoleniowych.  

 

§ 3 

Ustala się  plan finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021: 

 

1) Zespół Oświatowy w Mordach   

2) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Kazimierza 

Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim 

-  25 519,00 zł  

 

-   9 038,00 zł.

 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 



 

 

 § 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                  

 

                                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej 

                                                                                          /-/  Katarzyna Kotowska 


