UCHWAŁA NR XL/…/18 /projekt/
RADY MIEJSKIEJ
W MOGILNIE
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania do opłaty za kształcenie nauczycieli w roku 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz §2 ust.2
pkt 1 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
(Dz.U. Nr 46 poz. 430, z 2015 r. poz. 1973, z 2017 r. poz. 2203), uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w wysokości ½ opłaty, jednakże nie więcej niż 1.000zł
§2. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie zgodnie z
ww. rozporządzeniem obejmujące studia wyższe i studia podyplomowe dla nauczycieli:
a) Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie - w specjalności: logopedia, oligofrenopedagogika,
surdopedagogika, tyflopedagogika, wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu,
integracja sensoryczna, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa, terapia
pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, pedagogika rewalidacyjna, wychowanie do życia
w rodzinie,
b) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie – w specjalności: wiedza o społeczeństwie,
c) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie – w specjalności: oligofrenopedagogika, terapia
pedagogiczna, logopedia, surdopedagogika, edukacja i terapia osób z autyzmem, nauczanie
wczesnoszkolne, gimnastyka korekcyjna, psychoterapia poznawczo-behawioralna,
d) Szkoły Podstawowej we Wszedniu- w specjalności: diagnoza i terapia pedagogiczna,
e) Przedszkole nr 3 w Mogilnie – w specjalności: autyzm,
f) Szkoła Podstawowa w Gębicach – w specjalności: plastyka,
g) Przedszkole w Gębicach – w specjalności: teologia,
h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie – w specjalności: fizyka i biologia,
i) Szkoła Podstawowa w Wylatowie – w specjalności: technika w szkole, doradztwo zawodowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XL/…/18
RADY MIEJSKIEJ
W MOGILNIE
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem oraz ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania do opłaty za kształcenie nauczycieli w roku 2018.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej corocznie należy ustalić specjalności
i formy doskonalenia nauczycieli, które zostają objęte dofinansowaniem. Uchwała ustala
również maksymalną kwotę dofinansowania.
Specjalności i formy dokształcania objęte dofinansowaniem zostały uzgodnione
z dyrektorami placówek.

