
UCHWAŁA NR XVII/183/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 4 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany do uchwały  Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie 
planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez 

Gminę Poręba 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), 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 2019r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. 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), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli, 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuję: 

§ 1. W §1 uchwały Nr XV/161/20 Rady Miasta Poręba z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie planu 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Poręba 
dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3/ pedagogika korekcyjna”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 70a. ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia
się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa
metodycznego - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.

W świetle  art. 91d Karty Nauczyciela kompetencje do wykonania zadania, o którym mowa w art. 70a
ust. 1 KN, posiada organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie zwróciła się z wnioskiem o uzupełnienie do rocznego
planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020r. formy doskonalenia zawodowego – pedagogika
korekcyjna (terapia pedagogiczna), uzasadniając tenże wniosek obowiązkiem realizowania w szkole
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie m.in. zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, a także dużą
potrzebą uczniów w tym zakresie. W szkole nie ma nauczyciela posiadającego studia wyższe o kierunku
terapia pedagogiczna. Decyzja nauczyciela o podjęciu studiów na tym kierunku przyczyni się do
poszerzenia możliwości dydaktycznych szkoły bez konieczności zwiększania kadry pedagogicznej. Koszt
dofinansowania studiów mieści się w budżecie szkoły na rok 2020.

W związku z powyższym, konieczne i zasadne jest podjęcie działań uchwałodawczych.
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