
UCHWALA NR XXVI/367/20 
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyj^cia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkolach, przedszkolach i placowkach oswiatowych prowadzonych przez Miasto Piotrkow Trybunalski, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalnosci i form ksztaicenia na 2020 rok

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) 
w zwi^zku z art. 70a ust. 1 i 3 a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z2019r., poz. 2215), oraz § 5i§ 6 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z2019 poz. 1653), uchwala si? co 
nast?puje:

§ 1. Z wyodr?bnionej w budzecie miasta Piotrkowa Trybunalskiego kwoty srodkow finansowych 
653 889,68 zl, przyjmuje si? nast?puj4cy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
z przeznaczeniem na:
a) dofinansowanie kosztow udzialu nauczycieli w studiach wyzszych i podyplomowych prowadzonych przez 

uczelnie,
b) dofinansowanie kosztow udzialu nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykladach, warsztatach oraz innych 

formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez uczelnie, placowki doskonalenia 
nauczycieli oraz inne podmioty, ktorych zadania statutowe obejmujq doskonalenie zawodowe nauczycieli i na 
wspomaganie szkol i placowek oraz sieci wspolpracy i samoksztalcenia dla nauczycieli prowadzonych przez 
placowki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 
i biblioteki pedagogiczne.

§ 2. Ustala si? na rok 2020 nast?puj^ce specjalnosci ksztaicenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na 
ktore dofinansowanie jest przyznawane:
a) nabywanie kwalifikacji do nauczania j?zykow obcych,
b) nabywanie kwalifikacji do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
c) nabywanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) uzyskiwanie kwalifikacji w zakresie zarz^dzania placowk^ oswiatow^,
e) podnoszenie oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, w tym kwalifikacji w zakresie ksztaicenia 

zawodowego,
f) uzyskiwanie kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego,
g) nabywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli teoretycznych przedmiotow zawodowych 

i nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
h) nabywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotow uj?tych w ramowych planach nauczania 

i w zestawie programow nauczania w danej szkole lub do prowadzenia zaj?c zgodnie z potrzebami uczniow 
i szkoly,

i) uzyskiwanie kwalifikacji do stosowania specjalistycznych metod diagnozy i terapii psychologicznej, 
pedagogicznej i logopedycznej.

§ 3.1 Ustala si? nast?pujgce maksymalne kwoty dofinansowania do ksztaicenia nauczycieli:
1) studia podyplomowe - nie wi?cej niz 1000 zl za semestr;
2) studia uzupelniaj^ce, inzynierskie i licencjackie - nie wi?cej niz 600 zl za semestr;
3) szkolenie rad pedagogicznych - 100 %;
4) pozostale 70%.
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2. W przypadku gdy nauczyciel studiuje wi^cej niz na jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden
z nich.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 5. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 

Lodzkiego.

Przewodniczipy Rady Miasta
\

Marian Waszczynski
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