
UCHWAŁA NR XIV/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
rok budżetowy 2019

Na podstawie art. 70a ust.1 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j 
Dz. U. z 2018r. poz. 967 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 136),  
Rada Miejska   w Prószkowie uchwala,  co następuje:

§ 1. 
W planie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019, stanowiący załącznik 

do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z  dnia  1 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na vrok budżetowy 2019, zmieniony uchwałą  nr XIII/80/2019 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 30.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019,  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli w 2019 roku dofinansowuje się                   
następujące specjalności i formy doskonalenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie:

1) bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe ( zaoczne),

2) surdopedagogika - studia podyplomowe ( zaoczne),

3) doradztwo  zawodowe  - studia podyplomowe ( zaoczne),

4) edukacja dla  bezpieczeństwa - studia podyplomowe ( zaoczne),

5) wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe ( zaoczne),

6) geografia - studia podyplomowe ( zaoczne),

7) metodyka nauczania języka  angielskiego - kurs kwalifikacyjny,

8) nauczanie religii w przedszkolu – kurs kwalifikacyjny,

9) pedagogika specjalna - studia podyplomowe

10) wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe

11) metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnym etapie nauczania – kurs kwalifikacyjny.”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prószkowie
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