
                                                                                                                                           

Uchwała Nr 793/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 
 

w sprawie zmiany Uchwały 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 2021r. poz. 1762) 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) po uwzględnieniu wniosków dyrektorów 

szkół/placówek prowadzonych przez powiat uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Nr 573/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia  2021r.w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia 

nauczycieli na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku, wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) W § 3 ust.1 kropkę zastępuje się średnikiem i  dodaje się: „ nauczanie przedmiotów 

zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów                                   

i terminali”. 

2) Załącznik do Uchwały Nr 573/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia  

2021r. stanowi załącznik w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Mławie. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

1. Jerzy Rakowski                       

2. Zbigniew Markiewicz              

3. Jolanta Karpińska                   

4. Witold Okumski                     

5. Krystyna Zając                



                                                                                                                                           

 

 

Uzasadnienie 

 

Ze względu na złożone wnioski przez dyrektorów szkół dotyczące zmiany w planie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Uchwale Nr 573/2021 

Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2021r. należy dodać nowy kierunek studiów 

podyplomowych, na który może zostać przyznane dofinansowanie oraz wprowadzić zmiany             

w planie zmieniając załącznik. Dyrektorzy szkół w uzasadnieniu wskazują zmiany, które 

nastąpiły w ciągu  roku szkolnego w jednostkach, dotyczące podjęcia przez nauczycieli 

studiów podyplomowych.                    

W Zespole Szkół nr1 środki przeznaczone na czesne dla nauczycieli nie zostały wykorzystane 

w całości ze względu na sfinansowanie studiów podyplomowych w ramach  realizowanego 

projektu unijnego pn.” Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół 

prowadzonych kształcenie zawodowe z Powiatu Mławskiego”. Niewykorzystane środki 

wyodrębnione na czesne zostały przesunięte na szkolenia kadry pedagogicznej.  

W Zespole Szkół nr2 zaistniała potrzeba podjęcia przez nauczycieli studiów podyplomowych 

na kierunku „nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik 

eksploatacji portów i terminali”.  Natomiast w  I Liceum Ogólnokształcącym  potrzeba 

dofinansowania wynika z podjęcia przez nauczyciela studiów podyplomowych na kierunku 

wychowanie do życia w rodzinie. ` 

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością podnoszenia kwalifikacji kadry 

pedagogicznej oraz nabywaniem nowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkół. 

 

 

 

 

 

 
 


