
 

UCHWAŁA NR 48/V/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 14 marca 2019 r. 
 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 
przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

 

Na podstawie art. 18 ust. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 70 a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 
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 placówek oświatowych i zaopiniowaniu przez 
nauczycielskie związki zawodowe uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2019, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności 
i formy kształcenia objętego dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych,  
dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 
2. Wyodrębnione w budżecie Miasta Podkowa Leśna, na rok 2019, środki finansowe na 
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% 
planowanych rocznych środków finansowych, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, dzieli się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i przeznacza na: 
 

1) udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty;  

2) udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie  
i placówki doskonalenia nauczycieli;  

3) wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki 
pedagogiczne.  

 
§ 2. Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej  
na 2019 r. przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, opisanych w 
§ 1, z uwzględnieniem następujących specjalności priorytetowych: 

 
1) Ocenianie kształtujące – program szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej; 
2) Aktywna tablica – szkolenie dla nauczycieli; 
3) Rola i zadania wychowawcy klasowego – szkolenie dla wychowawców klas; 
4) Cyberprzemoc; 
5) Zachowania trudne – teoria i praktyka; 



6) Anglistyka studia magisterskie II stopnia; 
7) Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami 
rozwojowymi; 
8) Przygotowanie pedagogiczne; 
9) Treningi umiejętności społecznych; 
10) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna; 
11) Ochrona danych osobowych- obowiązki nauczyciela , wychowawcy; 
12) Spektrum szkolenia „Dzieci mogą być grzeczne”- jak radzić sobie z agresją; 
13) Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Część teoretyczna; 
14) Obowiązkowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
15) Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 
§ 3. Ustala się następujące formy kształcenia nauczycieli, prowadzone przez uczelnie, które 
będą objęte dofinansowaniem w 2019 r: 
1) studia uzupełniające magisterskie, 
2) studia językowe — podyplomowe, magisterskie, licencjackie lub naukę w Nauczycielskim 
Kolegium Języków Obcych — dające kwalifikacje do nauczania języków obcych w danym 
typie szkoły, 
3) studia podyplomowe i doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego 
przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły lub 
przedszkola. 
 
§ 4. 1. Ustala się na rok 2019 maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie 
nauczycieli, pobieranej przez uczelnie, w wysokości do 70% kwoty tej opłaty ponoszonej 
przez nauczyciela, ale nie więcej niż do 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 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.  
 
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 
 

 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Podkowa Leśna 

/-/ 

Małgorzata Janus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 48/V/2019 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 14 marca 2019 r. 

 
 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
na 2019 rok zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których  

organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 
 

 
L.p. Jednostka oświatowa Wysokość środków na 

doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w zł 

1. Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej 18 978,00 zł 
2. Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej   4 260,00 zł 
 Razem 23 238,00 zł 
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