UCHWAŁA NR V.46.19
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz., 994 ze zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) oraz § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2019 r., poz. 136), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Środki wyodrębnione w uchwale budżetowej na 2019 rok na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków
przeznaczonych na ich wynagrodzenia osobowe przeznacza się na dofinansowanie form doskonalenia
zawodowego nauczycieli określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie
za studia magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe w wysokości do 90% kosztów, nie więcej
niż 2 400 zł za semestr.
2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły do 100% kosztów, nie więcej
niż 2 400 zł za semestr.
3. Określa się następujące specjalności, na które będzie przyznawane dofinansowanie w 2019
roku:
1) nadanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu, kierunku lub zajęć specjalistycznych na
kierunku zgodnym z potrzebami szkoły lub placówki,
2) podniesienie kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku,
3) rozwój doradztwa zawodowego w szkołach oraz kształcenia zawodowego,
4) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem bezpieczeństwa
uczniów korzystających z zasobów dostępnych w sieci i odpowiedzialnego korzystania z mediów
społecznych,
5) w zakresie szkolnictwa specjalnego,
6) pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
7) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
8) wdrażanie nowych podstaw programowych.
§ 3. 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2019 zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mińsk Mazowiecki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. W celu pełnego wykorzystania środków finansowych przewidzianych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w przyznanym planie dopuszcza się możliwość przesunięcia środków
pomiędzy poszczególnymi formami wymienionymi w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki
Przemysław
Paweł Wojda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V.46.19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 21 marca 2019 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.
Formy
zawodowego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wysokość środków na doskonalenie zawodowe w złotych

doskonalenia
Szkoła
Podstawowa
w Brzózem

Organizacja
szkoleń
oraz
konferencji dla nauczycieli w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze
Organizacja
warsztatów
metodycznych i przedmiotowych
oraz rad szkoleniowych
Dofinansowanie opłat za kształcenie
pobierane przez uczelnie i placówki
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli
Opłaty za kursy kwalifikacyjne i
doskonalące
dla
nauczycieli
skierowanych
przez
dyrektora
szkoły/przedszkola/Wójta
Koszty przejazdów nauczycieli,
którzy na podstawie skierowania
udzielonego
przez dyrektora
szkoły/przedszkola/Wójta,
uczestniczą w wyżej wymienionych
formach doskonalenia zawodowego
Przygotowanie
materiałów
szkoleniowych i informacyjnych
Ogółem:

77 920
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Szkoła
Podstawowa
w
Hucie
Mińskiej

Szkoła
Podstawowa
w Janowie

Szkoła
Podstawowa
w Mariance

Szkoła
Podstawowa
w
Starej
Niedziałce

Szkoła
Podstawowa
w Stojadłach

Szkoła
Podstawowa
w Zamieniu

Przedszkole
w Nowych
Osinach

7 760

11 160

12 780

10 200

12 000

11 000

10 500

2 520

7 760

11 160

12 780

10 200

12 000

11 000

10 500

2 520
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 967 ze zm.), w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zgodnie z § 7 oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz.
136), organ prowadzący w formie uchwały na każdy rok budżetowy opracowuje plan
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustala maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie.
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały należy uznać za zasadne.
Skutki finansowe tej uchwały zabezpieczone są w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na
2019 rok.
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