
UCHWAŁA NR XXVI/219/2021
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 w związku żart. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Maków Mazowiecki na rok 2021 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§2. l.Ze środków, o których mowa w§ 1 dofinansowuje się koszty następujących form doskonalenia 
nauczycieli:

1) seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia metodyczne oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

2) studia wyższe, w tym podyplomowe;

3) wspomaganie szkół, w tym wspomaganie procesowe i wspomaganie w przygotowaniu nauczycieli 
do wychowania do wartości.

2. Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się na:

1) koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach doskonalenia zawodowego;

2) koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

§ 3. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz zgodnie z Planem dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki 
na rok 2021, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dofinansowanie jest przyznawane w następujących specjalnościach:

1) język rosyjski, język angielski, religia;

2) praca z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnychi wychowawczych: 
logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, terapia i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem 
Aspergera, integracja sensoryczna, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika.

§ 5. Wysokość dofinansowania do opłat, o których mowa w§ 2 w roku 2021 może wynieść do 70% 
łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela wdanym roku, nie więcej jednak niż 1500 zł. 
W uzasadnionych przypadkach, nauczycielom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 
rodzinnej czy losowej dyrektor może zadecydować o dofinansowaniu opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe w wysokości 100%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

/I /
A

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/219/2021 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 lutego 2021 r.

Plan dofinansowania kosztów form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2021

Lp. Formy i specjalności doskonalenia Miejski Zespół 
Przedszkoli 

Samorządowych

Przedszkole 
Samorządowe 

Nr 2

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 2

Razem

1.1 seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia metodyczne 
oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone 
odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 
doskonalenie zawodowe nauczycieli

1 300,00 1 000,00 5 000,00 7 700,00 15 000,00

1.2 opłaty pobierane przez uczelnie za studia wyższe, w tym 
podyplomowe 3 000,00 0,00 3 000,00 2 000,00 8 000,00

1.3 wspomaganie szkół, w tym wspomaganie procesowe i wspomaganie 
w przygotowaniu nauczycieli do wychowania do wartości (zgodnie 
z celami i kierunkami polityki oświatowej państwa)

5 162,00 1 070,00 8 276,00 15 000,00 29 508,00

2.1 koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w 
formach doskonalenia zawodowego (przejazd, zakwaterowanie, 
wyżywienie)

1 000,00 900,00 3 000,00 5 000,00 9 900,00

2.2 koszty dystrybucji i druku materiałów szkoleniowych i 
informacyjnych dla nauczycieli 400,00 300,00 1 000,00 1 000,00 2 700,00

RAZEM: 10 862,00 3 270,00 20 276,00 30 700,00 65 108,00
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXVI/219/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Organ prowadzący szkoły jest zobowiązany każdego roku określić plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które jest przyznawane oraz 

maksymalna kwotę dofinansowania opłat za kształcenie.

Wysokość środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art.70 a ust. 1 ustawy 

Karta Nauczyciela wynosi 0,8% planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli.

W oparciu o rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu 

i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) ze środków 

tych dofinansowuje się między innymi: organizację szkoleń, warsztatów metodycznych 

i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych 

i informatycznych, koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących szkolenia, opłaty za kształcenie 

pobierane przez uczelnie, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 

nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą 

w różnych formach doskonalenia zawodowego. Określa się także podział środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz cele, na które mogą zostać przeznaczone.

Powyższa uchwała została opracowana w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli. 

Zgodnie z art.70a ust.3 ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Mieczu ikowrki


