
 
UCHWAŁA 216/XXXIV/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia 7 lutego 2017 r. 

 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2017 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 70 a ust. 1 i 2 a w związku z art. 91 d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379  
z późn. zm.) oraz § 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 
dofinansowanych 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 z późn. zm.) 
oraz zmienionego § 6 ust.3 w brzmieniu wprowadzonym w § 1 ust 4) rozporządzenia ministra 
edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie 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 z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1973) i Uchwały 
Nr 203/XXXIII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 r. po uwzględnieniu wniosków 
dyrektorów placówek oświatowych i zaopiniowaniu przez nauczycielskie związki zawodowe 
uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 
rok 2017, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objętych 
dofinansowaniem w 2017 roku, stanowiący załącznik do uchwały.  

2. Wyodrębnione w budżecie Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 środki finansowe na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych 
rocznych środków finansowych, przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe, dzieli się 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

3. Ze środków określonych w ust. 2, dofinansowuje się następujące formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, wynikające z potrzeb szkoły:  
1) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 
seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;  
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; 
3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych;  
4) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) szkolenia rad pedagogicznych; 
6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 



7) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora; 
8) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia 
zawodowego.  
 

§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej na 
2017 rok przeznacza się na organizację form doskonalenia nauczycieli, opisanych w §1,  
z uwzględnieniem następujących specjalności priorytetowych: 
1) Kompetencje i rola wychowawcy klasowego; 
2) Zachowania agresywne w szkole. Rozwiazywanie konfliktów rówieśniczych w grupach 

klasowych; 
3) Trening zastępowania agresji; 
4) Doradztwo zawodowe; 
5) Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego; 
6) Polonistyka- studia mgr uzupełniające; 
7) Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. 
 

§ 3. 1. Ustala  się na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobieranych przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości  do 70 % 
kwoty tej opłaty ale nie więcej jednak niż do 1.000 zł dla jednego nauczyciela za jeden 
semestr nauki z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadku, gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, 
dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich. Dofinansowaniem obejmuje się w pierwszej 
kolejności studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu i w specjalnościach 
związanych z: wychowanie do życia w rodzinie i w tych przypadkach  dofinansowanie może 
wynosić 80% kwoty opłaty za dane kształcenie  dla jednego nauczyciela za jeden semestr. 
   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna                             
    
   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą                                         

od  dnia 1 stycznia 2017 r.  
 
 
 

                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 


