
Zarządzenie Nr 8.2023 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 24 stycznia 2023 roku 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauezyeieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształeenie 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk 
Mazowiecki. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 70a ustawy z dnia 26 styeznia 1982 r. Karta Nauezyeiela (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 
szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów 
szkól i przedszkola oraz wyodrębnieniem w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauezyeieli w kwoeie 119 323,00 zl 
(słownie: sto dziewiętnaśeie tysięey trzysta dwadzieścia trzy złote), co stanowi 0.8% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 . 

1. Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane na następujące formy i specjalności 
kształcenia: 

1) speejalności: 

a) nadanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, kierunku lub zajęć specjalistycznyeh 
na kierunku zgodnym z potrzebami szkoły lub przedszkola, 

b) podniesienie kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku, 

c) rozwój doradztwa zawodowego w szkolaeh oraz kształcenia zawodowego, 

d) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem bezpieezeństwa 
uczniów korzystających z zasobów dostępnych w sieci i odpowiedzialnego korzystania z 
mediów spoleeznyeh, 

e) w zakresie szkolnietwa speejalnego, 

f) pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

g) wdrażanie nowyeh podstaw programowyeh. 

2) formy: 

a) studia wyższe i studia podyplomowe 



ł 
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b) kursy kwalifikacyjne i kursy doskonalące 

e) seminaria, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, wykłady, 
warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego. 

§ 2 . 

1. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształeenie pobierane przez szkoły 
wyższe w wysokości do 2 500 zł za semestr. 

2. Ustala się maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i kursy 
doskonalące w wysokości do 1 500 zł. 

3. Koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach 
szkoleniowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego ustala się do maksymalnej 
kwoty w wysokości do 800 zł. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel jednocześnie kontynuuje naukę na dwóch kierunkach, może 
ubiegać się wyłąeznie o dofinansowanie opłat poniesionyeh za kształcenie na jednym kierunku. 

§ 3 . 

Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na 
względzie możliwości finansowe i w pierwszej kolejności faktyczne potrzeby szkoły 
podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola. 

§ 4 . 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki i dyrektorom 
szkół oraz przedszkola z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 5 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


