Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 29 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.045.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok,
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które będzie
przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miasto Marki
Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2019 r. poz. 506), art. 70a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.) w związku z § 7 pkt 1 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r.
poz. 136) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz uchwały nr Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok, po uzyskaniu
opinii zakładowych organizacji związkowych, zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się „Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gminy Miasto Marki na
2019 rok” opracowany na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 zarządzenia.
§ 2. 1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych następujące specjalności i formy
kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2019 roku: studia wyższe kończące się
uzyskaniem dyplomu magistra, studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne na niżej wymienionych
kierunkach i specjalnościach:
a) filologia polska, polonistyka, wiedza o społeczeństwie;
b) języki obce;
c) matematyka, informatyka, fizyka, chemia, geografia, biologia;
d) edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, muzyka, plastyka;
e) edukacja wczesnoszkolna, edukacja integracyjna i włączająca;
f) metodyka wczesnego nauczania języka obcego, gimnastyka korekcyjna;
g) psychologia, oligofrenopedagogika,
terapia poznawczo-behawioralna, integracja sensoryczna,
sensoplastyka, grafomotoryka, terapia ręki, Uczeń z Autyzmem, Uczeń z Afazją, Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, Trening umiejętności społecznych, Trening zastępowania agresji, Praca
z uczniem zdolnym;
h) bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową, zarządzanie oświatą.
2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat, za kształcenie nauczycieli w specjalnościach
i formach, o których mowa w ust. 1, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
w wysokości:
1) 2500 zł za jeden semestr studiów wyższych lub podyplomowych,
2) 2000 zł za kurs kwalifikacyjny.
3. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.
§ 3. Koszty uczestnictwa nauczycieli, w tym dyrektorów szkół w formach doskonalenia określonych w §
2 Rozporządzenia finansuje się ze środków wyodrębnionych w planach finansowych placówek oświatowych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2019 rok.
§ 4. 1. Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady
kształcenia nauczycieli przyznawane jest na wniosek:
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1) nauczyciela – przez dyrektora szkoły,
2) dyrektora – przez burmistrza Miasta Marki.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkołę wyższą lub zakład
kształcenia nauczycieli stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Do wniosku załącza się potwierdzenie
uczestnictwa w danej formie wystawione przez organizatora dokształcania lub doskonalenia oraz potwierdzenie
uiszczenia opłaty.
3. Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy dokształcenia lub doskonalenia powoduje zwrot
w całości otrzymanej kwoty dofinansowania.
§ 5. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 31 marca 2020 roku składa burmistrzowi sprawozdanie
ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
za rok 2019, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Markach oraz
dyrektorom szkół i przedszkoli.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.045.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 marca 2019 r.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli Gminy Miasto Marki na rok 2019
1. Dokonuje się podziału pomiędzy poszczególne placówki oświatowe środków na realizację „Planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok” zgodnie z poniższym zestawieniem:

Placówka
oświatowa

Gmina Miasto Marki
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
na 2019 rok"
Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Razem
Szkolenia nauczycieli, rad
Kształcenie w szkołach
pedagogicznych, warsztaty,
wyższych i zakładach
(rozdział 80146)
konferencje, seminaria
kształcenia nauczycieli
(§ 4700)
(§ 4 300)

SP 1

20 000 zł

5 000 zł

25 000 zł

SP 2

18 000 zł

7 000 zł

25 000 zł

SP 3

32 000 zł

3 000 zł

35 000 zł

SP 4

29 700 zł

0 zł

29 700 zł

ZSz 1

17 000 zł

3 000 zł

20 000 zł

ZSz 2

21 859 zł

10 000 zł

31 859 zł

PM 1

4 346 zł

0 zł

4 346 zł

PM 2

8 094 zł

0 zł

8 094 zł

PM 3

4 248 zł

0 zł

4 248 zł

155 247 zł

28 000 zł

183 247 zł

Razem

2. Środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, mogą być
wydatkowane na dofinansowanie w części lub w całości:
a) opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli i inne placówki;
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla
nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki oświatowej;
c) kosztów przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania
udzielonego przez dyrektora placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w
szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje;
d) kosztów organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
zajmujących stanowiska kierownicze;
e) kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
f) kosztów organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotów oraz innych form doskonalenia zawodowego
nauczycieli wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły lub placówki;
g) kosztów szkolenia rady pedagogicznej placówki oświatowej.
3. Dysponentami środków, o których mowa w pkt 1, są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.
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4. Dyrektor danej placówki oświatowej w oparciu o przepisy Rozporządzenie oraz ustalenia niniejszego
Planu dofinansowania dokonuje w planie finansowym placówki na rok 2019 podziału kwoty, o której mowa
w ust. 1, pomiędzy odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej.
5. W przypadku gdy zaplanowana kwota danego paragrafu nie zostanie wykorzystana, dyrektor może ją
przeznaczyć w trybie przesunięć w planie finansowym na realizację zadań przypisaną innemu paragrafowi
klasyfikacji budżetowej
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.045.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 marca 2019 r.
…………………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………………………..
imię i nazwisko nauczyciela*/dyrektora*
…………………………………………………
szkoła, adres
Pan/Pani
……………………………………………..
imię i nazwisko
……………………………………………..
dyrektor placówki*/ burmistrz*
WNIOSEK NAUCZYCIELA / DYREKTORA
O DOFINASOWANIE OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE POBIERANE PRZEZ SZKOŁĘ WYŻSZĄ LUB
ZAKŁAD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI /KURS KWALIFIKACYJNY*
I. Informacje o nauczycielu
1. Poziom
wykształcenia
(tytuł,
pełna
nazwa
uczelni,
ukończony
kierunek)
…………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………….
2. Nauczany
przedmiot
/
rodzaj
prowadzonych
zajęć
……………………………
…………………………………………………………………………………………….
II. Informacje o rozpoczętej lub kontynuowanej formie i specjalności kształcenia
1. Nazwa i adres uczelni / zakładu kształcenia nauczycieli ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Rodzaj kształcenia (studia podyplomowe, magisterskie, nauka
……………………………………………………………………………...

w kolegium

językowym)

……………………………………………………………………………………………
lub rodzaj kursu kwalifikacyjnego ………………………………………………………
3. Kierunek: ………………………………………………………………………………...
4. Specjalność: ……………………………………………………………………………...
5. Czas trwania kształcenia: ………………………………………………………………..
6. Rok studiów/kursu: …………………... , semestr ………………………….
7. Koszt jednego semestru: …………………… zł , całkowity koszt …………………... zł
8. Wysokość otrzymanego dofinansowania w 2018 roku: ……………………………… zł
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9. Kwalifikacje
uzyskane
po
zakończeniu
kształcenia
/
kursu
kwalifikacyjnego*
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................
III. Uzasadnienie wyboru formy i kierunku kształcenia: ……………………………....
………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………….
IV. Wnioskowana kwota dofinansowania: ………………………………………………
V. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na które należy przesłać kwotę
dofinansowania:………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………................................................................
Załączniki:
1. Zaświadczenie z uczelni / zakładu kształcenia nauczycieli* potwierdzające uczestnictwo w danej formie
kształcenia.
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za kształcenie / kurs*.
VI. Decyzja dyrektora/ burmistrza
1. Wniosek spełnia / nie spełnia * wymogi formalne zgodne z zarządzeniem:
……………………………………………………………………………………….
2. Forma kształcenia i specjalność jest zgodna / nie jest zgodna*
……………………………………………………………….......

z wymienionym w § 2 zarządzenia

3. Wnioskowana kwota jest zgodna / nie jest zgodna* z maksymalną kwotą dofinansowania na 2019 rok,
ustaloną w § 2 zarządzenia ………………………….
Wybrana przez nauczyciela / dyrektora* forma doskonalenia zawodowego wynika / nie wynika* z zadań
i potrzeb szkoły oraz jest zgodna / nie jest zgodna * z przyjętym w placówce wieloletnim planem
doskonalenia nauczycieli.
W związku z powyższym na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia nr 0050.045.2019 Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 marca 2019 roku, przyznaję / nie przyznaję *
Pani / Panu ……………………………………………………………………………………...
dofinansowanie opłat za kształcenie w wysokości ………………………………………… zł
(słownie …………………………………………………………………………….………...zł)
i zatwierdzam / nie zatwierdzam* do realizacji.
Uzasadnienie odmowy, w przypadku nieprzyznania dofinansowania: ………………………....
…………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………....................................
………………………………………
(data)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.045.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 25 marca 2019 r.
Marki, ………………………………..
BURMISTRZA MIASTA MARKI
05-270 Marki
Al. J. Piłsudskiego 95
SPRAWOZDANIE DYREKTORA
…………………………………………………………………………………………….
szkoła / przedszkole
ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli za rok budżetowy 2019
1. Zestawienie wydatków placówki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2019
Lp

1

2

Zadanie

Koszt

Doskonalenie
planowane/nieplanowane

Kształcenie nauczycieli w szkołach
wyższych i zakładach kształcenia
nauczycieli, w tym :
studia podyplomowe
studia magisterskie
kolegia językowe
kursy kwalifikacyjne
inne
Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji
nauczycieli i rad pedagogicznych, w tym:
szkolenia nauczycieli
szkolenia rad pedagogicznych
warsztaty metodyczne, przedmiotowe
konferencje szkoleniowe, seminaria
nauczycieli i dyrektora

3

Wydatki na przygotowanie materiałów
szkoleniowych

4

Wydatki na przejazdy nauczycieli na
szkolenia, wyżywienie i zakwaterowanie

5

Wydatki ogółem

I. Informacje o nauczycielach, którzy otrzymali dofinansowanie kosztów kształcenia w szkołach
wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli (imię i nazwisko, przedmiot, forma kształcenia, rok / semestr
studiów, zdobyte kwalifikacje, kwota dofinansowania za semestr):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
II. Informacje o szkoleniach rad pedagogicznych
przeprowadzający szkolenie, koszt szkolenia):

(

temat

szkolenia,

data

szkolenia,

podmiot

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….......
………………………………………..
pieczęć i podpis dyrektora
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1105616322
Imię: Jacek
Nazwisko: Orych
Instytucja: Urząd Miasta Marki
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: Marki
Data podpisu: 29 marca 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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