Uchwała Nr 102/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli
prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

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 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli ( Dz. U. z 2019 r. poz.136) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 70/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności
i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest
przyznawane, w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek ustala się maksymalną kwotę
dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w roku 2019 :
1) do 70% opłaty za jeden semestr studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych,
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych brakiem nauczycieli danej specjalności na
lokalnym rynku pracy – także za semestr studiów drugiego stopnia, poczynając
od II semestru,
2) do 70 % całkowitego kosztu kursów doskonalących oraz doskonalenia
na warsztatach, konferencjach i sympozjach,
3) 100% kosztu szkolenia, warsztatów, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących, studiów
podyplomowych, jeżeli nauczyciel kierowany jest na w/w formy przez dyrektora
szkoły/ placówki,
4) do 100 % kosztu dokształcania nauczycieli przekwalifikowujących się
w związku z reformą systemu oświaty,
z zastrzeżeniem ust. 1a.
2) po ust.1 dodaje się ust. 1a. w brzmieniu:
„1a. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których mowa w ust. 1. nie może
przekraczać 2 000 zł.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki
Wojciech Zarzycki

