
ZARZĄDZENIE NR 24/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty  
dofinansowania  opłat za  kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz specjalności i form doskonalenia zawodowego  objętych dofinansowaniem w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz.130), art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), § 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,  z 2015 r.  poz.1973) oraz  Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr 
XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., 
poz. 111 z późn. zm.), w porozumieniu  z dyrektorami  jednostek  oświatowych i po  zasięgnięciu opinii  związków 
zawodowych  zrzeszających nauczycieli  zarządza się, co  następuje:

§ 1. 1. Dofinansowaniu  ze  środków wyodrębnionych na  ten  cel w budżecie Gminy  Mszczonów  na  rok  
budżetowy 2018 w wysokości 1 %  planowanych  rocznych środków przeznaczonych  na  wynagrodzenia osobowe  
nauczycieli  (łączna kwota: 85 191,00 zł), podlegać mogą, na zasadach  określonych w zarządzeniu, opłaty i koszty,  
o których  mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4, ust. 1a  pkt 2-4  oraz § 2. ust. 2  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 i z 2015 r. poz.1973).

2. Ustala się plan  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego nauczycieli na  rok  2018 i środki o których  
mowa w ust. 1, wyodrębnione w budżecie gminy w rozdziale 80146 dzieli  się następująco:

Lp. Szkoła/przedszkole Dofinansowanie opłat za kształcenie 
w szkołach wyższych i zakładach 
kształcenia nauczycieli

Pozostałe formy  
doskonalenia 
nauczycieli*

1. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach 0,00 3 660,00
2. Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa 

Wiśniewskiego w Lutkówce
4 500,00 2 500,00

3. Szkoła Podstawowa w Piekarach 5 900,00 4 800,00
4. Szkoła Podstawowa we  Wręczy 3 600,00 5 250,00
5. Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan.  Mariana 

Lipskiego w Osuchowie
8 250,00 3 660,00

6. Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii 
Pancernej w Mszczonowie

16 111,00 18 110,00

7. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie 6 050,00 2 800,00

*dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły, dofinansowanie przygotowania materiałów 
szkoleniowych i informacyjnych, dofinansowanie szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne 
i przedmiotowe, dofinansowanie kosztów 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.
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§ 2. 1. Ustala się na rok  budżetowy 2018 maksymalną kwotę dofinansowania  opłat za  kształcenie 
pobieranych  przez  szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz  opłat za  kursy  kwalifikacyjne 
w wysokości do 80%  ich wysokości, jednak nie więcej niż 2 000,00  zł za semestr dla jednego nauczyciela, 
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Osoby  podejmujące kształcenie w zakresie specjalności priorytetowych, mają pierwszeństwo w otrzymaniu  
dofinansowania.

3. W  przypadkach,  o których  mowa  w §  3 ust. 1,  pkt 1,  dofinansowanie  może wynosić 100%  kosztów  
kształcenia.

§ 3. 1. Ustala  się na rok  budżetowy 2018 następujące specjalności kształcenia objęte dofinansowaniem,  
o którym mowa w § 2:

1) uzyskanie kwalifikacji  w zakresie:  plastyka, technika, biologia,  geografia, chemia,  fizyka, doradztwo 
zawodowe, wiedza o społeczeństwie, integracja  sensoryczna, terapia i edukacja dzieci z autyzmem, kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnościami,

2) uzyskanie kwalifikacji  w zakresie: język obcy dla  nauczycieli przedszkoli i klas  I-III  szkół podstawowych,  
pedagogika  wczesnoszkolna  z językiem obcym,  logopedia, neurologopedia, etyka, gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna,

3) pozostałe: uzyskanie  przez  nauczycieli wychowania  fizycznego  uprawnień instruktora nauki pływania, 
wychowanie fizyczne, kontynuacja kierunków rozpoczętych w latach poprzednich.

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

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

1) studia licencjackie, magisterskie i magisterskie uzupełniające,

2) studia podyplomowe nadające nowe kwalifikacje,

3) kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

§ 4. Decyzję, dotyczącą sposobu  podziału środków przyznanych na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  na  
formy, o których mowa w § 1 podejmuje  właściwy organ (odpowiednio: burmistrz lub dyrektor)  uwzględniając:

1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,

2) wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

3) wymagania wobec szkół, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy                     
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

4) posiadane środki finansowe,

5) racjonalne i celowe wykorzystanie środków,

6) zasadę jawności postępowania i równości dostępu do dofinansowania,

7) przestrzeganie przepisów prawa,

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

9) ocenę przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli.

§ 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 formy doskonalenia lub etapu  kształcenia (semestr, 
rok), którego dotyczy  wniosek  oraz  oryginalny dowód  opłaty poniesionej z tytułu doskonalenia zawodowego.

3. Decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podejmuje:

1) dyrektor – w przypadku wniosków  składanych przez nauczycieli,

2) burmistrz - w przypadku wniosków  składanych przez dyrektorów.

Id: 8CEB7AE3-56CE-491F-8F31-CDBF88030108. Podpisany Strona 2



§ 6. Wykonanie  zarządzenia powierza  się dyrektorom jednostek  oświatowych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Mszczonowa

Józef Grzegorz Kurek
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