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Rady Miei§ki2 toszku
z dnia .:t..b...~!.!f..~.IJ.{(?y...... 2012r.
'wsprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za "sztalcenie,
pobieranych przez szkoly wyzsze i zaldady ksztalcenia nauczycieli oraz form
dofinansowania i specjalnosci, na l{tore dofinansowanie jest przyznawane.
Na podstawie art. 7 ust.! pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca I990r.
o samorza.dzie gm innym I Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pOin. zm j oraz § 7 Rozporza.dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.marca 2002r. w sprawie sposobu podzialu srodk6w na
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczyeieli pomi <;dzy budzety poszezeg61nych wojewod6w, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanyeh ze srodk6w wyodr<; hnionych w budzetaeh organ6w
prowadza.eyeh szkoly, wojewod6w, ministra wla.;ciwego do spraw oswiaty i wyc howania oraz
szezeg610wych kryteri6w i trybu przyznawania Iych srodkow I Dz. U. Nr 46 poz. 430 I
Rada Miejska w Toszku
uchwala
I. Maksymalna kwota do finan sowania oplat za ksztalcenie, pobieranych przez szkoly wyzsze i
zaklady ksztalcenia nauczycieli nie moi e przekroczyc kwoty 1000 zl za jeden semestr.
2. Formy ksztalcenia, na ktore dofinan sowanie jest przyznawane:
11 studia wyisze I Iicencjackie i magisterskie I,
21 studia podyplomowe,
31 studia doktoranckie,
41 kursy kwalifikacyjne organizowane przez zaklady ksztalcenia nauczycieli.
3. Specjalnosci, na kt6re dofinansowanie jest przyznawane:
I I j <;zyk angielski
21 edukacja regionalna
31 edukacja wczesnoszkolna
4/oligofrenopedagogika
51 logopedia
61 pedagogika
71 nauczanie zintegrowane z pl astyk~
81 historia
91 fizyka
101 prowadzenie zespolow sp iewaczych
111 biblioterapia
121 artystyczne form y aktywnosei ruehowej
13/wychowanie przedszkolne z terapia p e dagogic zn~
141 terapia pedagogiczna
lS I kursy kwalifikacyjne instruktora koszykowki i siatkowki
4. Traci moc Uchwala Nr V /24/ 11 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 styczn ia 2011r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoly dofinansowania oplat za ksztalcenie, pobieranyeh przez
szkoly wyzsze i zaklady kszta!cenia nauczyeieli oraz form doskonalenia i specjalnosei, na ktore
dofinansowanie jest przyznawane.
S. Wykonanie uehwaly powierza si<; Burmistrzowi Toszka.
6. Uc hwala wchodzi w rycie z dniem podj <;cia.

