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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz
specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest
przyznawane

Na podstawie art. 70 a ust. 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz §7 i §8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli (Dz.U. poz. 136), po zasięgnięciu opinii reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych
zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1.
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, wyodrębnione w 2019 r.
w budżecie Miasta Ostrów Mazowiecka w wysokości 108452,00 zł, stanowiące 0,8% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dzieli się w następujący sposób:
1) 700,00 zł - koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
2) 29400,00 zł - opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie,
3) 72330,00 zł:
a) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola;
b) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty,
szkolenia, studia podyplomowe oraz inne) prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola;
4) 6022,00 zł - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli, skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub
przedszkola.
§ 2.
Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli, maksymalną kwotę
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie w wysokości 1 600,00 zł za semestr.
§ 3.
Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli, specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie, o którym mowa w § 2 jest przyznawane:
1) specjalności:
a) Pedagogika specjalna,
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b) Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu,
c) Tyflopedagogika,
d) Surdopedagogika,
e) Oligofrenopedagogika,
f) Fizyka,
g) Przyroda,
h) Wiedza o społeczeństwie,
i) Zarządzanie oświatą - Menadżer oświaty,
2) formy kształcenia:
a) studia pierwszego stopnia,
b) studia podyplomowe,
c) kursy kwalifikacyjne.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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