
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……… 2021 r. 
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  w 

szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art.70a ust.1 i 3 oraz art. 

91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019.2215 t.j z dnia  

2019.11.15, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.  

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 

szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1653)  w związku z uchwałą Nr 306/XXXIX/20 Rady Miasta Milanówka   

z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwała budżetowa na rok 2021 Miasta Milanówka po zasięgnięciu 

opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli  

                                       Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok  

w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek, który stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać przesunięć środków. 

 

§ 2. 

Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, objęte dofinansowaniem w 2021 r.: 

1) studia językowe - podyplomowe, magisterskie, licencjackie, nadające kwalifikacje do 

nauczania języków obcych w danym typie szkoły, 

2) studia i kursy kwalifikacyjne związane z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

3) studia podyplomowe lub doktoranckie nadające uprawnienia do nauczania drugiego 

przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć, zgodnie z potrzebami szkoły/przedszkola. 

 

§ 3. 

Maksymalna kwota dofinansowania przez Gminę Milanówek w 2021 r. opłat za kształcenie  

pobieranych przez uczelnie dla jednego nauczyciela rocznie wynosi - 2 500,00 zł. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 



 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

               Przewodniczący  

        Rady Miasta Milanówka 

 

          Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz 

trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019.1653 z dnia 

2019.08.30).    

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski 

dyrektorów szkół  i przedszkola, opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz corocznie ustala w porozumieniu  

z dyrektorami szkół i przedszkola maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które  dofinansowanie jest 

przyznawane. Uchwała zostaje podjęta w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola 

prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli. 

 

 



Z a ł ą c z n i k  
do Uchwały Nr ……………… 
Rady Miasta Milanówka  
z dnia ………………… r. 

 
PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2021 r. 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milanówek 
 

Lp. Forma 
Szkoła Podstawowa 

Nr 1 
Szkoła 

Podstawowa Nr 2 
Szkoła 

Podstawowa Nr 3 
Przedszkole Nr 1 

1 Studia 10 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 

2 
Kursy, szkolenia, 

seminaria, konferencje i 
warsztaty dla nauczycieli 

5 922 zł 3 000 zł 8 000 zł 4 000 zł 

3 
Szkolenia Rady 
Pedagogicznej 

13 000 zł 14 431 zł 12 657 zł 8 000 zł 

4 
Przygotowanie materiałów 

szkoleniowych i 
informacyjnych 

- - - - 

 
RAZEM 28 922 zł 20 431 zł 24 657 zł 16 000 zł 

 


