UCHWAŁA NR XXXV/287/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela
oraz ustalenia na rok 2021 form i specjalności objętych dofinansowaniem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3a pkt 1, 2 i 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4)
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rada Gminy Andrespol uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, w wysokości:
1) 70 % kosztów kształcenia w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2. pkt. 1, 2, 3;
2) 80 % kosztów kształcenia i nie więcej niż 1000 zł w przypadku form kształcenia wymienionych
w § 2. pkt. 4, 5, 6, 7;
3) 100 % i nie więcej niż 5000 zł w przypadku form kształcenia wymienionych w § 2. pkt. 8.
§ 2. Ustala się na rok 2021 następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest
przyznawane:
1) studia wyższe;
2) studia podyplomowe;
3) kursy kwalifikacyjne;
4) kursy doskonalące;
5) seminaria;
6) konferencje metodyczne;
7) warsztaty metodyczne;
8) szkolenia rad pedagogicznych.
§ 3. Ustala się na rok 2021 następujące specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez podmioty,
o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na które
dofinansowanie jest przyznawane:
1) nabywanie i podnoszenie kwalifikacji do nauczania języków obcych;
2) nabywanie kwalifikacji do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych o specjalności takich
jak: terapia pedagogiczna, rewalidacja, wspomaganie dzieci z autyzmem w tym Zespołem Aspergera,
integracja;
3) nabywanie kwalifikacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej o specjalnościach
takich jak: logopedia, wspomaganie dzieci z autyzmem w tym Zespołem Aspergera, interwencja
kryzysowa, socjoterapia;
4) podnoszenie kwalifikacji do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zakresu
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) nabywanie kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego;
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6) nabywanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania i w
zestawie programów nauczania w danej szkole o specjalnościach takich jak: edukacja muzyczna, język
polski, j. angielski, j. niemiecki, geografia, chemia, fizyka, matematyka, muzyka;
7) podnoszenie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania i w
zestawie programów nauczania w danej szkole lub do prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami szkoły;
8) podnoszenie kwalifikacji w zakresie stosowania prawa oświatowego;
9) podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarządzania placówką oświatową;
10) podnoszenie kwalifikacji w zakresie kształcenia zdalnego.
§ 4. Uchyla się się uchwałę Nr XXXIV/278/21 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz
ustalenia na rok 2021 form i specjalności objętych dofinansowaniem.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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