
 

                                                                   

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2013 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 28 lutego 2013r 

 

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności,  form kształcenia                                     

i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2013r. 

 

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

gminnym  ( t j. D. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1
  oraz  art. 70 a ust. 1 ustawy                

z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( tj. D. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.)
2
,           

a także  § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r 

w sprawie sposobu  podziału środków na wspieranie 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 ( D. U. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu 

przez nauczycielskie związki zawodowe, uchwala się co następuje: 

 

          § 1. 1.Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli, określone w uchwale budżetowej   

na  2013r. planuje się na   następujące specjalności  i formy kształcenia: 

          2. Specjalności: 

  1)  pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu; 

2)  związane z profilaktyką uzależnień; 

3)  wynikające z rozporządzenia w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno –      

     pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

 4)   pozwalające na pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych; 

 5) związane z doskonaleniem umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania  

problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży; 

 6) pozwalające na pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspierania ucznia                            

o szczególnych potrzebach edukacyjnych i ucznia zdolnego; 

 7) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych m.in.                            

w ramach konkursów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,                          

w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie; 

 8) przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania    

pierwszej pomocy; 

 9)  inne mające wpływ na  poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i wynikające z jej potrzeb.  

    3. Formy kształcenia: 

1)  studia magisterskie i studia podyplomowe; 

                                                 
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153, 

poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 

173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 

2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675. 

 
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, 

poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 

191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.   Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706.  

 
  



2)  kursy kwalifikacyjne, seminaria i konferencje; 

3)  kursy i szkolenia doskonalące ; 

4)  szkoleniowe posiedzenia  rad pedagogicznych.   

   § 2. 1. Określa się na 2013r. maksymalną kwotę dofinansowania opłat  za kształcenie  

nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli  w wysokości 

do 75% ponoszonych przez nauczyciela opłat  za semestr nauki, nie więcej niż 2 000zł. 

       2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na wniosek nauczyciela  

przez dyrektora placówki oświatowej , a na wniosek dyrektora przez Burmistrza Miasta             

i wypłacane na podstawie umowy. 

    § 3. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2013zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek, 

stanowi załącznik do uchwały. 

    § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

    § 5.  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

         

         Przewodniczący 

           Rady Miasta Sulejówek 

 

                    Adam Lesiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały  Nr XXXIX/293/2013 

Rady Miasta Sulejówek 

z dnia 28 lutego 2013r. 

 

  Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na jedną z w/w form, pozostałe środki można przeznaczyć na inną formę przewidzianą                           

w planie doskonalenia zawodowego.

Nazwa placówki organizacja szkoleń 

seminariów oraz konferencji 

szkoleniowych dla  

nauczycieli,  w tym 

nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze 

szkolenia rad pedagogicznych 

przygotowywanie materiałów 

szkoleniowych   i informacyjnych 

opłaty pobierane przez szkoły 

wyższe, zakłady kształcenia 

nauczycieli 

 

 

razem 

 plan szkoły środki 

przydzielone 

(projekt) 

plan szkoły środki 

przydzielone 

(projekt) 

plan szkoły środki 

przydzielone 

(projekt) 

plan szkoły środki przydzielone 

(projekt) 

Zespół Szkół  

Nr 1 
1 200,00 400,00 16 000,00 9 600,00 4 960,00 4000,00 22 160,00 14 000,00 

Zespół Szkół  

Nr 2 
5 300,00 3 150,00 7 100,00 5 600,00 4 200,00  4 200,00 16 600,00 12 950,00 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
6 000,00 2 500,00 7 000,00 6 000,00 11 200,00 5 200,00 24 200,00 13 700,00 

Szkoła Podstawowa           

Nr 3 
3 200,00 2 200,00 10 000,00 7 000,00 6 975,00 4 000,00 20 175,00 13 200,00 

Gimnazjum 

Nr 2 
3 500,00 1 750,00  7 000,00 5 000,00 2 975,00 975,00 13 475,00 7 725,00 

Miejskie Przedszkole 

Nr 1 
1 300,00 1 300,00 3 700,00 2 000,00 2 200,00 2 000,00 7 200,00 5 300,00 

Miejskie Przedszkole 

Nr 2 
4 400,00 1 080,00 3550,00 4 400,00 470,00 235,00 8 420,00 5 715 ,00 

ogółem 24 900,00 12 380,00 54 350,00 39 600,00 34 280,00 25 610,00 113 530,00 72 590,00 



 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY RADY MIASTA SULEJÓWEK  

 

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na   doskonalenie 

zawodowe nauczycieli oraz specjalności,  form   kształcenia  i doskonalenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2013r. 

 

 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jest finansowane ze środków 

wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego na podstawie art. 70 a ustawy Karta 

Nauczyciela. Przepis ten zawiera ponadto delegację dla Ministra Edukacji, jako właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, do określenia sposobu podziału środków oraz kryteriów              

i trybu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, co 

znalazło wyraz w przepisie wykonawczym – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej                

i Sportu z dnia 29 marca 2002r 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( Dz. U.             

z 2002r Nr 46,poz.430) Rozporządzenie zawiera w §6 ust.2 delegację dla organu 

prowadzącego do opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, który uwzględnia wnioski przygotowane przez  

dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ogólna kwota środków wyodrębnionych                

w budżecie roku 2013 wynosi 141 575,00zł ( dział: 801 „ Oświata i Wychowanie” - rozdział 

80146 „dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”) .  

 Projekt podziału środków na poszczególne placówki oświatowe w roku 2013 , został 

przygotowany z uwzględnieniem art. 14.  ustawy z dnia 24 grudnia 2012r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, który stanowi , że: „w roku 

2013 środki, o których mowa: w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), przeznaczone na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa 

metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 

1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków.” 

 Proponowane w uchwale rozwiązanie dotyczące form , specjalności i poziomu 

wykształcenia daje  dyrektorom możliwość uwzględnienia w planach rozwoju placówki  na 

2013r przede wszystkim potrzeb szkoły w zakresie kwalifikacji nauczycieli do nauczania 

przedmiotowego i  kwalifikacji do realizacji innych zadań statutowych szkoły. 

 Zmniejszenia środków dokonano w porozumieniu z dyrektorami szkół, kierując się 

przede wszystkim: utrzymaniem dofinansowania kontynuowanych form i specjalności  

kształcenia i doskonalenia nauczycieli, jednocześnie  zmniejszając środki finansowe na 

materiały i szkolenia rad pedagogicznych. 

 

 

 

 

 



 

 
 

          

 

 

 
 


