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UCHWAŁA Nr XXXVIII/182/2009 

RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ 

z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Puszcza Mariańska. 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 70a ust. 1 w związku z 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edu-

kacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie do-

skonalenia 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. Nr 46, poz. 430) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co nastę-

puje: 

§ 1. Corocznie w budżecie gminy Puszcza Mariańska wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskona-

lenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia oso-

bowe nauczycieli. 

1. Środki, o których mowa w ust. 1 rozdziela się w następujący sposób: 

1) 10% środków przeznacza się na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2) 30% środków przeznacza się na organizację form doskonalenia zawodowego takich jak: szkoleń, se-

minariów, konferencji i warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, szkolenie rad pedagogicznych, 

3) 60% środków przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane w szkołach 

wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli wynikające z potrzeb edukacyjnych na terenie gminy, 

skierowanych przez dyrektora szkoły. 

3. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 

dzieli się pomiędzy poszczególne szkoły proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej 

szkole w przeliczeniu na pełne etaty. 

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 

w wysokości do wysokości 50% opłaty za semestr kształcenia, ale nie więcej niż 1000,00zł za semestr. 

§ 3. Formy kształcenia, na które przeznacza się dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 to: 

a) studia wyższe zawodowe (licencjat), 

b) studia magisterskie uzupełniające, 

c) studia magisterskie, 

d) studia podyplomowe, 

e) kursy kwalifikacyjne, 

f) kursy doskonalące. 

§ 4. Ze środków, o których mowa w §1 dofinansowuje się również w części lub całości koszty przejazdów 

nauczycieli oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego 

przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

§ 5.1. Specjalności kształcenia nauczycieli, na które przeznaczone jest dofinansowanie muszą uwzględniać: 

a) program rozwoju szkoły i jej potrzeby kadrowe, 

b) plan rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 

c) wnioski nauczycieli – danej szkoły o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o którym mowa 

w § 1 pkt 3, 



d) plan dydaktyczno – wychowawczy realizowany przez daną szkołę oraz stopień przydatności form dosko-

nalenia zawodowego pracy nauczycieli danej szkoły. 

2. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 obejmuje się w pierwszej kolejności formy 

kształcenia, o których mowa w § 3 z zakresu i w specjalnościach takich jak: języki obce, opracowywanie i 

realizacja projektów oświatowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, pomoc psychologiczna. 

§ 6.1. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele speł-

niający łącznie poniższe warunki: 

1) posiadają pełne kwalifikacje, 

2) zdobywający kwalifikacje i umiejętności pozwalające im uczyć drugiego lub trzeciego przedmiotu w da-

nej szkole, 

3) podnoszący swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły zgodnie z wie-

loletnim planem dokształcania nauczycieli. 

2. Wnioski o dofinansowanie dokształcania nauczycieli składane są do dyrektora szkoły, a dyrektorów do 

Wójta Gminy. 

3. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 

ust. 2 pkt 1 i pkt 2 przekazuje się w planach finansowych do dyspozycji dyrektorów szkół. 

4. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 1 

ust. 2 pkt 3 pozostają w dyspozycji dyrektora szkoły. 

§ 7. Do wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego dołącza się aktualne zaświadczenie, z 

uczelni lub zakładu kształcenia, potwierdzające fakt uczestnictwa w danej formie dokształcania oraz po-

twierdzenie uiszczenia opłaty za kształcenie. 

§ 8. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły, a w odniesie-

niu do dyrektora Wójt Gminy. 

§ 9. Z nauczycielem, któremu przyznano dofinansowanie dyrektor szkoły zawiera umowę, umowę z dy-

rektorem szkoły w przedmiocie dofinansowania dokształcania zawiera Wójt Gminy. 

§ 10. Organ prowadzący przyjmuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego, sporządzony w oparciu o wnioski dyrektorów szkół, dotyczących doskonalenia zawodowego 

nauczycieli opracowane na podstawie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli, składane do 30 listo-

pada każdego roku. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Henryk Cebula 


