
Projekt

z dnia  26 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których 
Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
506),

- art. 70a ust. 1 i w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),

- § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), na wniosek Prezydenta Miasta, po 
zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz organizacje związkowe, o których mowa w art. 
70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
zm.),

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1. Wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego  
nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli w budżecie Miasta Rybnika w 2019 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznacza sie na cele opisane w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 2. Do korzystania ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
uprawnieni są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej placówce oświatowej.

§ 3. 1. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem:

1) nadające kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu lub do prowadzenia dodatkowych zajęć studia 
licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe,

2) kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć,

3) kursy doskonalące,

4) szkolenia, seminaria, wykłady oraz konferencje szkoleniowe,

5) warsztaty przedmiotowe i metodyczne,

6) inne formy doskonalenia zawodowego wynikające z potrzeb edukacyjnych placówki oświatowej.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczone są w planie finansowym 
danej placówki oświatowej.

§ 4. Określa się maksymalne kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie ponoszonych 
przez nauczycieli w każdym semestrze:
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1) studia I stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) do 80% wpłaty dokonanej przez 
nauczyciela, nie więcej jednak niż 1.500 zł za semestr;

2) studia II stopnia (uzupełniające wykształcenie do poziomu magisterskiego) do 90% wpłaty dokonanej przez 
nauczyciela, nie więcej jednak niż 2.000 zł za semestr;

3) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne – do 100% wpłaty dokonanej przez nauczycieli, nie więcej jednak 
niż 2.500 zł za semestr.

§ 5. Ustala się następujące specjalności, na które przysługuje dofinansowanie ze środków przeznaczonych na 
doskonalenia zawodowe nauczycieli:

1) z zakresu udzielania uczniom specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m. in. logopedia, terapia 
pedagogiczna, psychoterapia, socjoterapia, integracja sensoryczna, Zespół Aspergera i spektrum autyzmu, 
neurologopedia, surdopedagogika, tyflopedagogika i inne),

2) z oligofrenopedagogiki,

3) z matematyki,

4) z fizyki,

5) z historii,

6) z geografii,

7) z chemii,

8) z przyrody,

9) z języka polskiego,

8) z edukacji dla bezpieczeństwa,

9) z edukacji regionalnej,

10) z zakresu przygotowania pedagogicznego,

11) z zakresu języka angielskiego, rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

12) z zakresu praktycznej i teoretycznej nauki zawodu,

13) z bibliotekoznawstwa,

14) z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

15) z zakresu zarządzania oświatą,

16) z zakresu informatyki, techniki i technologii informacyjnej,

17) z gimnastyki korekcyjnej,

18) z rytmiki i tańca,

19) z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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