
UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz., 994 ze zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2018 r. poz., 
967 ze zm.) oraz  § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz.136), po uwzględnieniu 
wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Maków Mazowiecki środki finansowe na dofinansowanie form doskonalenia 
nauczycieli stanowią 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na rok 
2019. 

§ 2. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019 oraz określa się specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. 

§ 3. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez 
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w ramach, których nauczyciele, skierowani przez dyrektora, 
uzupełniają kwalifikacje lub podnoszą poziom wykształcenia – w wysokości nie większej niż 700,00 zł 
na semestr akademicki w roku 2019.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr V/40/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 18 lutego 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019

Lp. Formy i specjalności doskonalenia Przedszkole 
Samorządowe 

nr 1

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 2

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 4

Szkoła 
Podstawowa 

nr 1

Szkoła 
Podstawowa 

nr 2

Razem

1. opłaty pobierane przez uczelnie za studia licencjackie, 
magisterskie, podyplomowe i placówki doskonalenia 
nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
zgodnie z potrzebami placówki obejmującymi specjalności: 
informatyka, chemia, logopedia, pedagogika specjalna, 
edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

500,00 0,00 0,00 3 000,00 5 000,00 8 500,00

2. opłaty za udział w seminariach, konferencjach, wykładach, 
warsztatach, szkoleniach metodycznych, lub innych 
formach doskonalenia zawodowego, na które nauczyciel 
otrzymał skierowanie, w szczególności dotyczących 
specjalności związanych z prowadzeniem zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz 
pracę z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

1 095,00 900,00 1 500,00 3 000,00 5 000,00 11 495,00

3. opłaty za udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach 
metodycznych, lub innych formach doskonalenia 
zawodowego organizowanych przez szkoły i przedszkola 700,00 900,00 1 170,00 5 000,00 6 000,00 13 770,00

4. koszty organizacji i prowadzenia wspomagania szkół, 
w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych 400,00 300,00 800,00 1 000,00 4 000,00 6 500,00

5. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 
przez dyrektora placówki uczestniczą w różnych formach 
doskonalenia zawodowego

550,00 325,00 800,00 4 510,00 4 750,00 10 935,00

RAZEM: 3 245,00 2 425,00 4 270,00 16 510,00 24 750,00 51 200,00
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR V/40/2019

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz.136). Zgodnie z tym zapisem organ prowadzący, biorąc pod uwagę

wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz, w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych i po

zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, corocznie ustala maksymalną kwotę

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
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