
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia .................... 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia 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 2011 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2, § 5, § 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 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) oraz Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2011 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzonych przez Gminę Mszczonów”, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Mszczonów, zwanej dalej Gminą, na rok budżetowy 2011 środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na terenie Gminy w szkołach w rozumieniu ustawy 

o systemie oświaty - 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, na zasadach określonych w uchwale, opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczyciel oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w postaci: 

§ 2. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ich wysokości, jednak nie więcej niż 

1500,00 zł za semestr oraz opłat za kursy kwalifikacyjne w wysokości do 50% ich wartości, jednak nie więcej niż 

1500,00 dla jednego nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.  

§ 3. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem, o którym

mowa w § 2: 

2. Specjalności kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) uznaje się za priorytetowe  

3. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2, obejmuje się następujące formy kształcenia: 

§ 4.  

1. Decyzję, dotyczącą sposobu podziału środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na formy, 

o których mowa w § 1 ust. 3 podejmuje właściwy organ (odpowiednio: burmistrz lub dyrektor) uwzględniając: 

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wnioskować o przesunięcie środków finansowych 

przewidzianych na dany cel w Planie dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na realizację 

innego celu objętego jedną z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Imienne wnioski o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli kierowane są do dyrektorów, natomiast 

wnioski dyrektorów kierowane są do burmistrza. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu kształcenia, którego dotyczy wniosek oraz oryginalny dowód 

opłaty poniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.  

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje: 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

a) organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych 

umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

f) szkolenia rad pedagogicznych

g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje 

1) 1) język niemiecki, logopedia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo;

2) 2) etyka, teologia ogólna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, 

język angielski, kurs pedagogiczno - kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, plastyka, muzyka, 

technika; 

3) uzyskanie przez nauczycieli wychowania fizycznego uprawnień instruktora nauki pływania;

4) 4) prawo oświatowe, pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie projektami.

1) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe

3) kursy kwalifikacyjne.

1) bieżące potrzeby szkoły,

2) posiadane środki finansowe,

3) wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) racjonalne i celowe wykorzystanie środków,

5) zasadę jawności postępowania i równości dostępu do dofinansowania,

6) przestrzeganie przepisów prawa,

7) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

8) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

1) dyrektor – w przypadku wniosków składanych przez nauczycieli,

2) burmistrz - w przypadku wniosków składanych przez dyrektorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mszczonowie  

 

Łukasz Koperski 

 

„PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY"  

Załącznik do Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia .................... 2011 r.

Nazwa placówki Kształcenie w szkołach wyższych

i zakładach kształcenia 

nauczycieli - § 2 ust. 2, pkt. 

1 rozporządzenia MEN i S z dnia

29.03. 2002 r. (Dz. U. Nr 46, 

poz. 430).

Pozostałe formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 

2 rozporządzenia MEN i S 

z dnia 29.03. 2002 r. (Dz. U. 

Nr 46, poz. 430). 

Koszty przejazdów oraz 

zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli 

uczestniczących w różnych 

formach doskonalenia.

§ 4300 § 4700 § 4410

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 w Mszczonowie

1 200,00 zł 2 863,00 zł 150,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Bobrowcach

1 500,00 zł 1 859,00 zł 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Lutkówce

1 700,00 zł 2 764,00 zł 200,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Piekarach

2 500,00 zł 1 346,00 zł 700,00 zł

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Osuchowie

4 000,00 zł 4 675,00 zł 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa 

im. 25 Pułku Artylerii 

Pancernej 

w Mszczonowie

4 000,00 zł 14 602,00 zł 2 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

we Wręczy

1 000,00 zł 2 484,00 zł 700,00 zł

Gimnazjum im. J.A. 

Maklakiewicza 

w Mszczonowie

6 000,00 zł 7 405,00 zł 2 500,00 zł

Razem: 21 900,00 zł 37 998,00 zł 8 250,00 zł
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia .................... 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia 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 2011 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2, § 5, § 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 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) oraz Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2011 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzonych przez Gminę Mszczonów”, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Mszczonów, zwanej dalej Gminą, na rok budżetowy 2011 środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na terenie Gminy w szkołach w rozumieniu ustawy 

o systemie oświaty - 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, na zasadach określonych w uchwale, opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczyciel oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w postaci: 

§ 2. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ich wysokości, jednak nie więcej niż 

1500,00 zł za semestr oraz opłat za kursy kwalifikacyjne w wysokości do 50% ich wartości, jednak nie więcej niż 

1500,00 dla jednego nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.  

§ 3. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem, o którym

mowa w § 2: 

2. Specjalności kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) uznaje się za priorytetowe  

3. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2, obejmuje się następujące formy kształcenia: 

§ 4.  

1. Decyzję, dotyczącą sposobu podziału środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na formy, 

o których mowa w § 1 ust. 3 podejmuje właściwy organ (odpowiednio: burmistrz lub dyrektor) uwzględniając: 

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wnioskować o przesunięcie środków finansowych 

przewidzianych na dany cel w Planie dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na realizację 

innego celu objętego jedną z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Imienne wnioski o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli kierowane są do dyrektorów, natomiast 

wnioski dyrektorów kierowane są do burmistrza. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu kształcenia, którego dotyczy wniosek oraz oryginalny dowód 

opłaty poniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.  

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje: 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

a) organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych 

umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

f) szkolenia rad pedagogicznych

g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje 

1) 1) język niemiecki, logopedia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo;

2) 2) etyka, teologia ogólna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, 

język angielski, kurs pedagogiczno - kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, plastyka, muzyka, 

technika; 

3) uzyskanie przez nauczycieli wychowania fizycznego uprawnień instruktora nauki pływania;

4) 4) prawo oświatowe, pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie projektami.

1) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe

3) kursy kwalifikacyjne.

1) bieżące potrzeby szkoły,

2) posiadane środki finansowe,

3) wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) racjonalne i celowe wykorzystanie środków,

5) zasadę jawności postępowania i równości dostępu do dofinansowania,

6) przestrzeganie przepisów prawa,

7) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

8) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

1) dyrektor – w przypadku wniosków składanych przez nauczycieli,

2) burmistrz - w przypadku wniosków składanych przez dyrektorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mszczonowie  

 

Łukasz Koperski 

 

„PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY"  

Załącznik do Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia .................... 2011 r.

Nazwa placówki Kształcenie w szkołach wyższych

i zakładach kształcenia 

nauczycieli - § 2 ust. 2, pkt. 

1 rozporządzenia MEN i S z dnia

29.03. 2002 r. (Dz. U. Nr 46, 

poz. 430).

Pozostałe formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 

2 rozporządzenia MEN i S 

z dnia 29.03. 2002 r. (Dz. U. 

Nr 46, poz. 430). 

Koszty przejazdów oraz 

zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli 

uczestniczących w różnych 

formach doskonalenia.

§ 4300 § 4700 § 4410

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 w Mszczonowie

1 200,00 zł 2 863,00 zł 150,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Bobrowcach

1 500,00 zł 1 859,00 zł 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Lutkówce

1 700,00 zł 2 764,00 zł 200,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Piekarach

2 500,00 zł 1 346,00 zł 700,00 zł

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Osuchowie

4 000,00 zł 4 675,00 zł 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa 

im. 25 Pułku Artylerii 

Pancernej 

w Mszczonowie

4 000,00 zł 14 602,00 zł 2 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

we Wręczy

1 000,00 zł 2 484,00 zł 700,00 zł

Gimnazjum im. J.A. 

Maklakiewicza 

w Mszczonowie

6 000,00 zł 7 405,00 zł 2 500,00 zł

Razem: 21 900,00 zł 37 998,00 zł 8 250,00 zł
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia .................... 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia 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 2011 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2, § 5, § 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 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) oraz Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2011 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzonych przez Gminę Mszczonów”, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Mszczonów, zwanej dalej Gminą, na rok budżetowy 2011 środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na terenie Gminy w szkołach w rozumieniu ustawy 

o systemie oświaty - 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, na zasadach określonych w uchwale, opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczyciel oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w postaci: 

§ 2. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ich wysokości, jednak nie więcej niż 

1500,00 zł za semestr oraz opłat za kursy kwalifikacyjne w wysokości do 50% ich wartości, jednak nie więcej niż 

1500,00 dla jednego nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.  

§ 3. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem, o którym

mowa w § 2: 

2. Specjalności kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) uznaje się za priorytetowe  

3. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2, obejmuje się następujące formy kształcenia: 

§ 4.  

1. Decyzję, dotyczącą sposobu podziału środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na formy, 

o których mowa w § 1 ust. 3 podejmuje właściwy organ (odpowiednio: burmistrz lub dyrektor) uwzględniając: 

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wnioskować o przesunięcie środków finansowych 

przewidzianych na dany cel w Planie dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na realizację 

innego celu objętego jedną z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Imienne wnioski o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli kierowane są do dyrektorów, natomiast 

wnioski dyrektorów kierowane są do burmistrza. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu kształcenia, którego dotyczy wniosek oraz oryginalny dowód 

opłaty poniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.  

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje: 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

a) organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych 

umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

f) szkolenia rad pedagogicznych

g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje 

1) 1) język niemiecki, logopedia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo;

2) 2) etyka, teologia ogólna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, 

język angielski, kurs pedagogiczno - kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, plastyka, muzyka, 

technika; 

3) uzyskanie przez nauczycieli wychowania fizycznego uprawnień instruktora nauki pływania;

4) 4) prawo oświatowe, pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie projektami.

1) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe

3) kursy kwalifikacyjne.

1) bieżące potrzeby szkoły,

2) posiadane środki finansowe,

3) wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) racjonalne i celowe wykorzystanie środków,

5) zasadę jawności postępowania i równości dostępu do dofinansowania,

6) przestrzeganie przepisów prawa,

7) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

8) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

1) dyrektor – w przypadku wniosków składanych przez nauczycieli,

2) burmistrz - w przypadku wniosków składanych przez dyrektorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mszczonowie  

 

Łukasz Koperski 

 

„PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY"  

Załącznik do Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia .................... 2011 r.

Nazwa placówki Kształcenie w szkołach wyższych

i zakładach kształcenia 

nauczycieli - § 2 ust. 2, pkt. 

1 rozporządzenia MEN i S z dnia

29.03. 2002 r. (Dz. U. Nr 46, 

poz. 430).

Pozostałe formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 

2 rozporządzenia MEN i S 

z dnia 29.03. 2002 r. (Dz. U. 

Nr 46, poz. 430). 

Koszty przejazdów oraz 

zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli 

uczestniczących w różnych 

formach doskonalenia.

§ 4300 § 4700 § 4410

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 w Mszczonowie

1 200,00 zł 2 863,00 zł 150,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Bobrowcach

1 500,00 zł 1 859,00 zł 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Lutkówce

1 700,00 zł 2 764,00 zł 200,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Piekarach

2 500,00 zł 1 346,00 zł 700,00 zł

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Osuchowie

4 000,00 zł 4 675,00 zł 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa 

im. 25 Pułku Artylerii 

Pancernej 

w Mszczonowie

4 000,00 zł 14 602,00 zł 2 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

we Wręczy

1 000,00 zł 2 484,00 zł 700,00 zł

Gimnazjum im. J.A. 

Maklakiewicza 

w Mszczonowie

6 000,00 zł 7 405,00 zł 2 500,00 zł

Razem: 21 900,00 zł 37 998,00 zł 8 250,00 zł
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UCHWAŁA  

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  

z dnia .................... 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia 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 2011 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2, § 5, § 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 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) oraz Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej 

w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na rok 2011 uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) prowadzonych przez Gminę Mszczonów”, stanowiący załącznik do uchwały. 

2. Wyodrębnione w budżecie Gminy Mszczonów, zwanej dalej Gminą, na rok budżetowy 2011 środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących na terenie Gminy w szkołach w rozumieniu ustawy 

o systemie oświaty - 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, na zasadach określonych w uchwale, opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczyciel oraz pozostałe formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w postaci: 

§ 2. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% ich wysokości, jednak nie więcej niż 

1500,00 zł za semestr oraz opłat za kursy kwalifikacyjne w wysokości do 50% ich wartości, jednak nie więcej niż 

1500,00 dla jednego nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Osoby podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora, mają pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dofinansowanie może wynosić 100% kosztów kształcenia.  

§ 3. 1. Ustala się na rok budżetowy 2011 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem, o którym

mowa w § 2: 

2. Specjalności kształcenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) uznaje się za priorytetowe  

3. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2, obejmuje się następujące formy kształcenia: 

§ 4.  

1. Decyzję, dotyczącą sposobu podziału środków przyznanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na formy, 

o których mowa w § 1 ust. 3 podejmuje właściwy organ (odpowiednio: burmistrz lub dyrektor) uwzględniając: 

2. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor może wnioskować o przesunięcie środków finansowych 

przewidzianych na dany cel w Planie dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, na realizację 

innego celu objętego jedną z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Imienne wnioski o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli kierowane są do dyrektorów, natomiast 

wnioski dyrektorów kierowane są do burmistrza. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu kształcenia, którego dotyczy wniosek oraz oryginalny dowód 

opłaty poniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.  

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje: 

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

a) organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych 

umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 

b) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

c) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

d) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego 

wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, 

e) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

f) szkolenia rad pedagogicznych

g) opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 

h) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności

uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje 

1) 1) język niemiecki, logopedia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo;

2) 2) etyka, teologia ogólna, oligofrenopedagogika, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, 

język angielski, kurs pedagogiczno - kwalifikacyjny dla nauczycieli języka angielskiego, plastyka, muzyka, 

technika; 

3) uzyskanie przez nauczycieli wychowania fizycznego uprawnień instruktora nauki pływania;

4) 4) prawo oświatowe, pozyskiwanie funduszy unijnych i zarządzanie projektami.

1) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe

3) kursy kwalifikacyjne.

1) bieżące potrzeby szkoły,

2) posiadane środki finansowe,

3) wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) racjonalne i celowe wykorzystanie środków,

5) zasadę jawności postępowania i równości dostępu do dofinansowania,

6) przestrzeganie przepisów prawa,

7) kwalifikacje nauczycieli oraz zgłaszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich uzupełniania i podnoszenia,

8) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

1) dyrektor – w przypadku wniosków składanych przez nauczycieli,

2) burmistrz - w przypadku wniosków składanych przez dyrektorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mszczonowie  

 

Łukasz Koperski 

 

„PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY"  

Załącznik do Uchwały 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia .................... 2011 r.

Nazwa placówki Kształcenie w szkołach wyższych

i zakładach kształcenia 

nauczycieli - § 2 ust. 2, pkt. 

1 rozporządzenia MEN i S z dnia

29.03. 2002 r. (Dz. U. Nr 46, 

poz. 430).

Pozostałe formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

wymienione w § 

2 rozporządzenia MEN i S 

z dnia 29.03. 2002 r. (Dz. U. 

Nr 46, poz. 430). 

Koszty przejazdów oraz 

zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli 

uczestniczących w różnych 

formach doskonalenia.

§ 4300 § 4700 § 4410

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 w Mszczonowie

1 200,00 zł 2 863,00 zł 150,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Bobrowcach

1 500,00 zł 1 859,00 zł 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Lutkówce

1 700,00 zł 2 764,00 zł 200,00 zł

Szkoła Podstawowa 

w Piekarach

2 500,00 zł 1 346,00 zł 700,00 zł

Zespół Szkół 

Publicznych 

w Osuchowie

4 000,00 zł 4 675,00 zł 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa 

im. 25 Pułku Artylerii 

Pancernej 

w Mszczonowie

4 000,00 zł 14 602,00 zł 2 500,00 zł

Szkoła Podstawowa 

we Wręczy

1 000,00 zł 2 484,00 zł 700,00 zł

Gimnazjum im. J.A. 

Maklakiewicza 

w Mszczonowie

6 000,00 zł 7 405,00 zł 2 500,00 zł

Razem: 21 900,00 zł 37 998,00 zł 8 250,00 zł
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