
UCHWAŁA NR XX/185/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 

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 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zmianami) oraz  § 2, § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczególnych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania  nauczycieli na szkolenia branżowe  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Kałuszyn i po 
zaopiniowaniu przez związki zawodowe ZNP Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Kałuszynie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Przyjmuje się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8%  planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyodrębnionych w uchwale w sprawie 
budżetu Gminy Kałuszyn na rok 2021, ustalony według podziału : 

1/ Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa  w Kałuszynie  - 33.151,00 zł 

2/ Przedszkole Publiczne w Kałuszynie    - 5.100,00 zł 

2. Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się : 

1/ kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli, 

2/ szkolenie rad pedagogicznych oraz organizację seminariów, konferencji, warsztatów metodycznych, w tym 
koszty przejazdów, 

3/ kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria o raz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 
w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

4/ materiały szkoleniowe. 

§ 2.  

1. Ustala się maksymalne kwoty  dofinansowania : 

1/ za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć 50% 
kwoty opłaty za semestr, ale nie więcej niż 1.500,00 zł, 

2/ za kursy doskonalące, seminaria, szkolenia i inne formy doskonalenia w wysokości 100% ich wartości. 

2. Doskonaleniu podlegają specjalności i formy kształcenia wskazane przez placówki oświatowe, związane 
z potrzebami kadrowymi. 

3. Ustala się priorytetowe specjalności dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli : 

1/  oligofrenopedagogika, 

2/ neurologopedia, 

3/ edukacja dla bezpieczeństwa, 

4/ doradztwo zawodowe, 

5/ prawo oświatowe, 

6/ aktualizacja posiadanych kwalifikacji poprzez kursy kwalifikacyjne i doskonalące. 
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§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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