
      Uchwała  nr 193/XXXI/09
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 
nauczycieli  w  2009  roku,  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które  dofinansowanie  jest 
przyznawane

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  08 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. i art. 70a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 
§6  ust.  2  i  §7  rozporządzenia  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. Nr 46, poz. 430) 
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje::

 § 1 
W roku 2009 w budżecie miasta Gostynina wyodrębnia się kwotę  59 600,00zł na dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina, z tego dla:

                Rozdział                Razem              §4210    §4300   § 4410    §4700    §4740  

Szkoły Podstawowej  Nr 1  16 500zł 3 100 3 750 3 250 4 700 1 700
w tym                

     80146 15 700zł 3 100 3 100 3 100 4 700 1 700  
                    85446          800zł    650    150

Szkoły Podstawowej  Nr 3  14 200zł 2 700 3 350 2 850 4 000 1 300
w tym             
                                                              80146 13 400zł 2 700 2 700 2 700 4 000 1 300

                85446              800zł    650    150
Gimnazjum Nr 1                 80146    8 100zł 1 600 1 600 1 600 2 400    900
Gimnazjum Nr 2     80146 10 800zł 2 200 2 200 2 200 3 200 1 000
Miejskiego Przedszkola Nr 2     80146   2 200zł    400    400    400    700    300
Miejskiego Przedszkola Nr 4     80146   2 400zł    500    500    500    700    200
Miejskiego Przedszkola Nr 5     80146    1 400zł    300    300    300    400    100
Szkoły Muzycznej I stopnia     80146    4 000zł    800    800    800 1 200    400

 
§ 2

Ze środków, o których  mowa w  §1 można dofinansować:
1) organizację  doradztwa metodycznego  dla  nauczycieli,  w tym koszty obniżenia  wymiaru 

godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych 
doradców metodycznych,

2) organizację  szkoleń,  seminariów oraz konferencji  szkoleniowych dla  nauczycieli,  w tym 
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
4) organizację  warsztatów metodycznych i  przedmiotowych oraz innych form doskonalenia 

zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w danej placówce lub placówkach,



5) szkolenie rad pedagogicznych,
6) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli,
7) opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące,  seminaria  oraz  inne  formy  doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
8) koszty  przejazdów  oraz  zakwaterowania  i  wyżywienia  nauczycieli  uczestniczących 

w różnych formach doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez 
dyrektora szkoły lub przedszkola.

 § 3
Maksymalna  wysokość  dofinansowania  opłat  ponoszonych  przez  nauczycieli  zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina za kształcenie pobierane 
przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  w  2009  roku  wynosi  50%  faktycznie 
poniesionej  opłaty  w  danym  semestrze,  o  ile  nie  spowoduje  przekroczenia  sumy  kwot 
dofinansowania dokształcania i doskonalenia  zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina określonych  w  § 1  uchwały.

 § 4
Dofinansowanie, o którym mowa w  §3, może być przyznane nauczycielowi na następujące formy 
kształcenia:

1) studia podyplomowe,
2) studia magisterskie, po zaliczeniu pierwszego roku,
3) uzupełniające studia magisterskie po studiach licencjackich, po zaliczeniu pierwszego roku,
4) studia  licencjackie  dające  uprawnienia  do nauczania  drugiego przedmiotu,  po zaliczeniu 

pierwszego roku,
5) kursy kwalifikacyjne.

 § 5
Dofinansowanie dotyczy specjalności określonych w wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli, 
o którym mowa w  § 6 ust. 1 rozporządzenia 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.  Nr  46,  poz.  430) zgodnych  z  potrzebami  szkoły  lub 
przedszkola.

§ 6
Porozumienie  w  sprawie  specjalności  i  form  kształcenia  oraz  maksymalnej  wysokości 
dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia 
nauczycieli  w 2009 roku  stanowi  załącznik  do uchwały.

§ 7
  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 8

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Jolanta Syska-Szymczak


