
UCHWAŁA NR XLIV/317/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018 oraz ustalenia  
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe

i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie może być przyznane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189 ze zm.) oraz § 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 ze zm.), po uwzględnieniu wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto Maków Mazowiecki, uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018.

§ 2.  Środki na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli stanowiące 1% planowanych wydatków 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rok 2018 stanowią kwotę 64.314,00 zł i pozostają w dyspozycji 
dyrektorów. Plan podziału środków na poszczególne szkoły i przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dyrektor palcówki kieruje nauczycieli na określone formy doskonalenia zawodowego na ich 
wniosek;

2. Wzór wniosku nauczyciela o skierowanie i dofinansowanie doskonalenia zawodowego określa 
załącznik Nr 2 do uchwały;

3. wzór decyzji o  skierowaniu i dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczyciela określa załącznik 
Nr 3 do uchwały.

§ 4.  Środki, o których mowa w § 2. przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb placówki, w szczególności:

1) opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w ramach których 
nauczyciele skierowani przez dyrektora, uzupełniają kwalifikacje lub podnoszą poziom wykształcenia – 
w wysokości nie większej niż 700,00 zł za rok akademicki. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione 
w roku 2018; 

2) opłat za indywidualne kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, warsztaty metodyczne lub inne formy 
doskonalenia zawodowego, na które nauczyciel otrzymał skierowanie od dyrektora placówki;

3) opłat za szkolenia, warsztaty metodyczne, seminaria, konferencje oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

4) koszty organizacji i prowadzenia wspomagania szkół, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych.

§ 5.  Środki wymienione w § 2. można przeznaczyć na zwrot kosztów przejazdów, zakwaterowania 
i wyżywienia skierowanym na daną formę doskonalenia zawodowego nauczycielom.

§ 6.  W przypadku skierowania nauczyciela na formę doskonalenia zawodowego finansowanego 
częściowo ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, dopuszcza się dofinansowanie opłat za kształcenie 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie wynikającej z umowy 
podpisanej przez Urząd Pracy.
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§ 7. 1.  Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli podejmuje dyrektor 
placówki, mając na uwadze faktyczne potrzeby szkoły oraz możliwości finansowe.

2. Decyzję o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego dyrektorów placówek podejmuje Burmistrz 
Miasta.

§ 8.  Przerwanie przez nauczyciela lub nieukończenie określonej formy doskonalenia zawodowego, 
na którą został skierowany przez dyrektora, skutkuje zwrotem całości otrzymanej kwoty dofinansowania.

§ 9.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/317/2018 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 marca 2018 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2018  

 

Lp. Forma doskonalenia Przedszkole 

Samorządowe 

Nr 1 

Przedszkole 

Samorządowe 

Nr 2 

Przedszkole 

Samorządowe 

Nr 4 

Szkoła 

Podstawowa  

Nr 1 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 

Razem 

1. Czesne i opłaty za kształcenie w 

szkołach wyższych dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora 

zgodnie z potrzebami placówki 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

2800,00 

 

3500,00 
 

6300,00 

2. Organizacja indywidualnych kursów 

doskonalących, szkolenia, seminaria, 

warsztaty metodyczne lub inne formy 

doskonalenia zawodowego, na które 

nauczyciel otrzymał skierowanie od 

dyrektora placówki 

 

 

 

1350,00 

 

 

1000,00 

 

 

1850,00 

 

 

6100,00 

 

 

7900,00 

 

 

18200,00 

3. Organizacja szkoleń, warsztatów 

metodycznych, seminaria, 

konferencje oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze 

 

 

850,00 

 

 

600,00 

 

 

1000,00 

 

 

3000,00 

 

 

3600,00 

 

 

9050,00 

4. Koszty organizacji i prowadzenia 

wspomagania szkół, w tym 

przygotowanie materiałów 

szkoleniowych i informacyjnych 

 

 

1200,00 

 

 

515,00 

 

 

1356,00 

 

 

3600,00 

 

 

9000,00 

 

 

15671,00 

5. Koszty przejazdów oraz 

zakwaterowania i wyżywienia 

nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez 

dyrektora placówki uczestniczą w 

różnych formach doskonalenia 

zawodowego 

 

 

953,00 

 

 

800,00 

 

 

1100,00 

 

 

5080,00 

 

 

7160,00 

 

 

15093,00 

RAZEM: 4353,00 2915,00 5306,00 20580,00 31160,00 64314,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/317/2018 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 marca 2018 

 

 

 

Maków Mazowiecki, dnia …........ 2018 r. 

 

.................................................... 
        (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

.................................................... 
                      (adres) 

 

.................................................... 
            (nauczany przedmiot) 

 

 

 

 

WNIOSEK NAUCZYCIELA O SKIEROWANIE I DOFINANSOWANIE 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 

 

Proszę o skierowanie mnie na doskonalenie  umiejętności zawodowych poprzez udział w: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(podać formę doskonalenia, nazwę i organizatora) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Podjęcie  ww. formy doskonalenia wynika z faktycznych potrzeb placówki i przyczyni się do 

lepszego jej funkcjonowania poprzez: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie proszę o dofinansowanie ww. formy doskonalenia zawodowego w kwocie: 

…………………… zł (słownie:……………………………………………………………..) 

 

 

…………………………………… 
               (podpis nauczyciela) 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/317/2018 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 marca 2018 

 

 

 

Maków Mazowiecki, dnia …........ 2018 r. 

 

.................................................... 
              (pieczęć placówki) 

 

 

DECYZJA O SKIEROWANIU I DOFINANSOWANIU 

 DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
 

 

 

Kieruję  Panią / Pana ….........................................................................................., nauczyciela 

                                                                            (imię i nazwisko) 

 

przedmiotu …………………………………………………………………….. zatrudnionego 

w pełnym / niepełnym* wymiarze godzin na doskonalenie  umiejętności zawodowych poprzez 

udział w: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(podać formę doskonalenia, nazwę i organizatora) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

oraz przyznaję dofinansowanie w kwocie ……………………….zł  (słownie:   ………….… 

…………………………………………………………………………………………….…). 

 

Podjęcie  ww. formy doskonalenia wynika z faktycznych potrzeb placówki.  Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………… 
          (pieczęć i podpis dyrektora) 

* niepotrzebne skreślić 
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