
PROJEKT 
Uchwała Nr …............ 2015 

Rady Miasta Podkowy Le śnej 
z dnia …............................ 2015r. 

 
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dosko nalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  pobieranych przez 

szkoły wy Ŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalno ści i form kształcenia 
objętych dofinansowaniem w 2015 r. 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) art. 70a ust.1 i 2a oraz art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.          
 z 2014 r., poz. 191) , § 6 ust.2 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 budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 
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) i Uchwały Nr 10/III/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej   
z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budŜetowej miasta na 2015r. oraz po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i w porozumieniu  
z dyrektorami zespołu szkół  i przedszkola prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna. 
Rada Miasta Podkowa Leśna  uchwala, co następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się na rok budŜetowy 2015 ,,Plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach” w rozumieniu ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) 
prowadzonych przez  Miasto Podkowa Leśna, stanowiący załącznik do uchwały.  

2. Wyodrębnione w budŜecie Miasta Podkowy Leśnej na rok 2015 środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach na terenie 
Miasta w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na ich 
wynagrodzenia osobowe, dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

3. Dofinansowaniu, o którym mowa w ust.2 podlegać mogą opłaty za kształcenie            
w szkołach wyŜszych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz pozostałe formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w postaci: 

1) organizacji form doskonalenia zawodowego, w szczególności szkoleń, warsztatów,   
      seminariów i konferencji dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska   
      kierownicze, 
2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 
3) tematyczne szkolenia rad pedagogicznych, 

 
§2. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono na 2015 rok następujące specjalności 

i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem: 
1. studia uzupełniające magisterskie zgodne z wykształceniem lub potrzebami szkoły, 
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, 



4. studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zarządzania oświatą. 
 

§3.1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez szkoły wyŜsze lub zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 roku w wysokości 
70% ponoszonych przez nauczyciela opłat, nie więcej jednak niŜ 1.000,- zł za semestr. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela 
przez dyrektora placówki oświatowej. 
         3. Dyrektorzy placówek oświatowych zawierają umowy cywilno prawne                             
z korzystającymi z dofinansowania opłat, o których mowa w ust.1 
         4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami szkoły dofinansowanie moŜe 
wynosić 100% kosztów kształcenia. 
         5. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie 
skierowania udzielonego przez dyrektora mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania. 
   

§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna                            
i dyrektorom zespołu szkół i przedszkola. 

    
  §5.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą                                         

od  dnia 1 stycznia 2015r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr ............. 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia …............. 2015 r. 

 
 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego na uczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez  Miasto  

Podkowa Le śna 
 
lp Jednostka o światowa Wysoko ść środków na 

doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

1 Zespół Szkół 20869,- 
2 Przedszkole Miejskie 4933,- 
 Razem: 25802,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Uzasadnienie do uchwały 
  

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 
szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2015. 

 
Zgodnie z zapisem art.70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst 

jednolity Dz.U. z 2014r. poz.191) w budŜetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację 
systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Przepisy wykonawcze do tego 
przepisu - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r.       
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budŜety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budŜetach 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) Organ prowadzący na podstawie § 6 ust.2 rozporządzenia opracowuje na kaŜdy rok 
budŜetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego w oparciu o wnioski 
dyrektorów szkół i placówek wynikające z planu doskonalenia zawodowego w danym roku 
kalendarzowym. 
Zgodnie  z § 7 w/w rozporządzenia organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół  
i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli. 
Przedstawiona uchwała jest realizacją powyŜszego zapisu, została uzgodniona z dyrektorami  
Miejskiego Przedszkola i Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.  
Podział środków został uzgodniony ze związkami zawodowymi. 
 
Środki finansowe są zabezpieczone w planie na 2015r. 
 
Podkowa Leśna, 2015-03-11 
 
 

Dyrektor MZEASz 
/-/ 

Anna Markowicz 


