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RADY POWIATU OTW OCKIEGO  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70a ust. 1 w zw. z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
-  Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 5 i 6 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia branżowego oraz 
trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w roku 2021 ze środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Otwockiego na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

1) studia -  36 %;
2) kursy, seminaria, szkolenia, warsztaty, konferencje -  64 %.

2. W przypadku niewykorzystania środków na daną formę doskonalenia zawodowego 
upoważnia się Zarząd Powiatu Otwockiego do przesunięcia środków na inną formę.

§ 2. Ustala się formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które jest przyznawane 
dofinansowanie w roku 2021:

1) studia wyższe;
2) studia uzupełniające;
3) studia podyplomowe;
4) kursy kwalifikacyjne;
5) kursy doskonalące;
6) warsztaty, szkolenia, sem inaria oraz konferencje.

§ 3. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się specjalności, na które jest 
przyznawane dofinansowanie w roku 2021 tj. przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, 
szkolenia branżowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja, resocjalizacja, 
socjoterapia i wczesne wspomaganie, program wychowawczo-profilaktyczny, 
bezpieczeństwo uczniów w szkole, dydaktyka i wychowanie, metodyka nauczania, praca 
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, innowacje pedagogiczne, dokumentacja 
szkolna, zarządzanie szkołą lub placówką, kształcenie informatyczne, udzielanie pierwszej 
pomocy.
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§ 4. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się maksymalne kwoty dofinansowania 
opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r.:

1) w wysokości do 4.000,00 zł za semestr -  studia pierwszego stopnia i uzupełniające, 
studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne;

2) w wysokości do 2.500,00 zł -  kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, seminaria, 
konferencje.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2021 
wyodrębniono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W myśl § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szczegółowych celów kształcenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ prowadzący 
opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Zgodnie z § 6 tego rozporządzenia organ prowadzący ustala maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia 
nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zgodnie z art. 91 d pkt 1 powołanej wyżej ustawy -  Karta Nauczyciela, zadania 
i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 70a wykonuje Rada Powiatu.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


