
Uchwala Nr XLII/248/2021 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 70a ust.l i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1653) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1  

W budżecie Miasta Dęblin wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

§ 2  

Dofinansowaniem obejmuje się opłaty poniesione w roku budżetowym 2021. 

§3 

1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane 
przez uczelnie wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, w ramach których nauczyciele uzupełniają 
kwalifikacje lub podnoszą poziom wykształcenia - w wysokości do 50 % poniesionych 
kosztów za semestr nauki, nie więcej jednak niż 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) 
dla jednego nauczyciela w 2021 r. 

2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych zapotrzebowaniem na określoną specjalność 
dofinansowanie może wynosić 100% poniesionych kosztów kształcenia. 

3. Decyzje w sprawie dofinansowania doskonalenia nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły 
lub przedszkola. 

§4 

Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli następujące specjalności 
i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie: 

1. Specjalności: 
a) język angielski, 
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b) terapia pedagogiczna, 
c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 
d) wczesne wspomaganie rozwoju, 
e) język polski, 
f) chemia, 
g) matematyka, 
h) fizyka, 
i) WOS, 
j) geografia, 
k) informatyka, 
1) doradztwo zawodowe, 
m) zarządzanie oświatą, 
n) nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, 
o) edukacja dla bezpieczeństwa. 

2. Formy kształcenia: 
a) studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich 

prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, 
magistra), 

b) studia podyplomowe, 
c) kursy kwalifikacyjne, 
d) kursy doskonalące. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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