
UCHWAŁA NR I/6/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok i maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 

2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznane 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i ust.3 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) 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 Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

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

1) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu, 

2) rozwoju kompetycji matematycznych i naukowo – technicznych uczniów, 

3) wynikające z rozporządzenia w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

4) praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym umiejętność radzenia sobie z trudnymi 
emocjami, 

5) organizowanie i zarządzanie oświatą, 

6) bezpieczeństwo w szkole, 

7) rozwijanie kompetencji i podnoszenie jakości pracy nauczycieli niezbędnych do realizowania oferty 
edukacyjnej oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zgodnie z wewnętrznymi wieloletnimi 
planami doskonalenia szkoły. 

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa 
w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, przypadającą na jednego nauczyciela w wysokości 
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł) rocznie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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Załącznik do uchwały nr I/6/20 
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU 

z dnia 7 lutego 2020 r. 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok 
 
 

Lp. Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Środki na dofinansowanie 
poszczególnych form 

doskonalenia 
zawodowego 

1 Formy, o których mowa w § 3a pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), tj. seminaria, konferencje, 
wykłady, warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe oraz inne 
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych 
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, z 
uwzględnieniem kosztów, o których mowa w § 2 pkt 1 
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). 
 

85.156,00 

2 Formy, o których mowa w § 3a pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), tj. szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem kosztów, o których 
mowa w § 2 pkt 1 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). 
 

5.000,00 

3 Formy, o których mowa w § 3a pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), tj. wspomaganie szkół oraz sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki 
pedagogiczne, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w § 
2 pkt 1 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). 

4.000,00 
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