
UCHWAŁA NR XXIX/205/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  art. 70 a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), a także § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, Dz. U. z 2015 r. poz. 1973) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów 
placówek oświatowych i zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017 wyodrębnia się środki finansowe na dokształcanie 
i doskonalenie zawodowe nauczycieli, określone w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się na rok 2017 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki z uwzględnieniem wniosków dyrektorów szkół 
i przedszkoli po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w placówkach oświatowych, stanowiący 
załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się na rok 2017 w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 
700,00 zł za rok akademicki.

§ 4. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5. Dofinansowanie, o którym mowa ust.1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela przez dyrektora 
placówki oświatowej, a na wniosek dyrektora przez Burmistrza Miasta i wypłacane jest na podstawie umowy.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/205/2017

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 lutego 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801 Oświata 

i wychowanie
80146

4700 Szkolenie 
pracowników 
niebędących 

członkami służby 
cywilnej

59776,00

Razem 59776,00

Wyodrębniona kwota stanowi 1 % odpisu od planowanych wynagrodzeń nauczycieli (Art. 70a ust. 1, 1a i 2 – 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/2017

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 lutego 2017 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto Maków Mazowiecki z uwzględnieniem wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli

Wyszczególnienie
Przedszkole

Samorządowe 
nr 1

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 2

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 4

Zespół 
Szkól nr 1

Zespół 
Szkól nr 1

Organizacja szkoleń, 
seminariów oraz 
konferencji 
szkoleniowych dla 
nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze

1000,00 --------------- 800,00 2000,00 2000,00

Przygotowanie 
materiałów 
szkoleniowych 
i informacyjnych

--------------- -------------- --------------- 1000,00 2000,00

Organizacja warsztatów 
metodycznych 
i przedmiotowych oraz 
innych form 
doskonalenia 
zawodowego 
wynikających z potrzeb 
edukacyjnych na danym 
terenie

630,00 600,00 --------------- 1000,00 ---------------

Szkolenie Rad 
Pedagogicznych

1200,00 650,00 800,00 6000,00 10000,00

Opłaty za kursy 
kwalifikacyjne 
i doskonalące, seminaria 
oraz inne formy 
doskonalenia 
zawodowego dla 
nauczycieli 
skierowanych przez 
dyrektora szkoły lub 
placówki

--------------- 800,00 2200,00 4000,00 6000,00

Koszty przejazdów oraz 
zakwaterowania 
i wyżywienia 
nauczycieli, którzy na 
podstawie skierowania 
udzielonego przez 
dyrektora szkoły lub 
placówki uczestniczą 
w różnych formach 
doskonalenia, a w 
szczególności 
uzupełniają lub 
podwyższają 
kwalifikacje

844,00 774,00 1000,00 5224,00 9210,00

Razem 3674,00 2824,00 4844,00 19224,00 29210,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/205/2017

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 9 lutego 2017 r.

SPECJALNOŚCI I FORMY KSZTAŁCENIA,

NA KTÓRE DOFINANSOWANIE JEST PRZYZNAWANE

Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które przyznawane 
jest dofinansowanie :

1. Studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność;

2. Studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu lub zajęć 
specjalistycznych;

3. Organizacja i prowadzenie wspomagania szkół i placówek (szkolenia, seminaria, konferencje dla 
nauczycieli, kadry kierowniczej i rad pedagogicznych wynikających z potrzeb szkoły uwzględniające wyniki 
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych);

4. Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
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