UCHWAŁA NR XXXV/458/2021
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie,
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania
i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe z dnia 23 sierpnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane
wprowadza następujące zmiany:
1) §1 ust. 3 uchwały nr XLVI/505/2014 otrzymuje brzmienie: "3. Specjalności, na które dofinansowanie jest
przyznawane: logopedia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem oraz zespołem Aspergera, wczesne nauczanie języka
angielskiego ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
W związku z analizą kierunków kształcenia oraz przeprowadzonym wywiadem wśród
dyrektorów szkół z terenu gminy Toszek dot. przeprowadzenia nowelizacji uchwały
w sprawie zmiany kierunków kształcenia, dokonuje się zmian w przedmiotach, na które
przyznawane jest dofinansowanie, tak aby odpowiadały one potrzebom kształcenia i
zatrudnienia w szkołach w związku z potrzebami uczniów i szkoły.
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