
  

 

Uchwała Nr 573/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i 

formy kształcenia nauczycieli na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021roku 

 

 Na podstawie art.32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                                            

( tj. Dz.U. z 2020r.,  poz. 920 ze zm.) , art. 70a ust.1 i 3a ustawy – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.                        

z 2019r. poz. 2215 ze zm.) oraz § 5 i § 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe               

( Dz. U. 2019r. poz.1653) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się na rok 2021 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

powiatowych samorządowych jednostek oświatowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za dokształcanie pobierane przez szkoły wyższe, 

zakłady doskonalenia nauczycieli w wysokości do 60% za jeden rok nauki, nie więcej niż 3000zł                        

w roku dla nauczyciela szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Mławski. 

 

§ 3 
Ustala się dofinansowanie form i specjalności kształcenia w roku budżetowym 2021 , zgodne                        

z wnioskiem dyrektora szkoły wynikającym z potrzeb szkoły/placówki, na które jest przyznane 

dofinansowanie w szczególności: 

1. Studia podyplomowe nauczycieli. 

Preferowane kierunki: oligofrenopedagogika z rewalidacją,; edukacja, rewalidacja i wspomaganie 

osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera;  przygotowanie pedagogiczne; edukacja dla 

bezpieczeństwa; turystyka, hotelarstwo, gastronomia dla nauczycieli; matematyka; logopedia; 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; neurologopedia; terapia behawioralna; fizyka; informatyka; 

geografia; bibliotekoznawstwo; logistyka; biologia; historia; wiedza o społeczeństwie; wychowanie 

do życia w rodzinie; programowanie dla nauczycieli; rachunkowość. 

2. Szkolenia, w tym szkolenia branżowe,  

3. Warsztaty, konferencje, seminaria, wykłady i kursy kwalifikacyjne. 

4. Koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących           

i prowadzących daną formę doskonalenia. 

5. Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

 

§ 4 
Decyzję o przyznaniu i wysokości indywidualnego dofinansowania podejmuje dyrektor 

szkoły/placówki oświatowej w oparciu o plan doskonalenia przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły/placówki oświatowej może dokonać 

przesunięcia środków. 

 

 



  

 

 

 § 6 

Zadania, o których mowa w  § 2 ww. rozporządzenia MEN, szkoły i placówki realizują również we 

współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. 

 

 

§ 7 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2021r. 

 

 

 

       Podpisy członków Zarządu 

 

1. Jerzy Rakowski                      

2. Zbigniew Markiewicz              

3. Jolanta Karpińska                   

4. Witold Okumski                    

5. Krystyna Zając                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 2215 ze zm.)  w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku bieżącym powyższy odpis 

został wyodrębniony w kwocie 165 129,40zł 

 

Sposób podziału tych środków , formy doskonalenia zawodowego dofinansowanego z tych środków 

oraz kryteria i tryb przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 

szkolenia branżowe (Dz.U. 2019r. poz.1653).  

Organ prowadzący zgodnie § 5 i § 6   tego rozporządzenia opracowuje na każdy rok budżetowy plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc po uwagę złożone wnioski 

dyrektorów szkół i placówek oraz  w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez podmioty o 

których mowa w art.70a, ust.3a ustawy - Karta Nauczyciela. 

Podziału przedmiotowych środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe. 

 

 


