
UCHWAŁA NR XXIV/182/2020 
RADY MIASTA BRZEZINY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, placówki doskonalenia 

nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 
a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815), art. 70a ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2019 r. poz. 2215), § 5 pkt 1, 2 i 3 oraz § 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 Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Miasta Brzeziny na 2020 r. wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę 68 900,00 zł. 

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, szkoły wyższe, 
placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w wysokości do 100% kosztów ponoszonych przez jednego nauczyciela, nie więcej niż 
4 000,00 złotych ( słownie cztery tysiące złotych). 

§ 3. 1. Ustala się na rok 2020 następujące specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, 
szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:  

1) nabywanie i rozwijanie kwalifikacji do nauczania języków obcych; 

2) nabywanie i rozwijanie kwalifikacji do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

3) nabywanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) rozwijanie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; 

5) rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów; 

6) przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz zagrożeniom płynącym z internetu i mediów; 

7) doskonalenie umiejętności harmonijnej współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów; 

8) wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa; 

9) rozwiązywanie problemów wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach i placówkach 
oświatowych; 

10) edukacja prozdrowotna; 

11) aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i nowych podstaw programowych; 

12) nabywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania i w 
zestawie programów nauczania w danej szkole i przedszkola  lub do prowadzenia zajęć zgodnie 
z potrzebami uczniów, szkoły i przedszkola. 

2. Ustala się na rok 2020 następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 
przyznawane: 

1) studia wyższe; 

2) studia podyplomowe; 

3) inne formy kształcenia nauczycieli. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Grzegorz Maślanko 
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