
UCHWAŁA NR XLVII/400/23 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie planu dofinansowania w 2023 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40), art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz § 
5 i 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) 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyodrębnione w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2023 środki finansowe 
w wysokości 200000,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się 
na następujące formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

1) 60000,00 zł na opłaty za kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, kursach 
doskonalących i kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu 
i prowadzenia dodatkowych zajęć, prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 70a 
ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, o specjalnościach zgodnych z potrzebami szkół 
i przedszkoli oraz związane z tym koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli 
uczestniczących w tych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, skierowanych przez 
dyrektora szkoły lub przedszkola; 

2) 140000,00 zł na opłaty za udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez 
podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz związane 
z tym koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w tych 
formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, skierowanych przez dyrektora szkoły lub 
przedszkola, koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla 
nauczycieli. 

§ 2. Ustala się formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie może być 
przyznane: 

1) formy kształcenia: szkolenia, seminaria, wykłady, konferencje, warsztaty metodyczne 
i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne 
i doskonalące, studia I i II stopnia; 

2) specjalności kształcenia (uzupełnienie kwalifikacji) w zakresie: integracji sensorycznej, 
tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki 
specjalnej i wspomagania procesu kształcenia dzieci niepełnosprawnych, diagnozy i terapii 
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pedagogicznej, logopedii, surdologopedii, muzyki – rytmiki z elementami muzykoterapii 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukacji włączającej, rewalidacji i wspomagania osób 
z autyzmem i zespołem Aspergera, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, fizyki, doradztwa 
zawodowego, etyki, studia uzupełniające w zakresie wychowania przedszkolnego, zarządzania 
oświatą oraz innych specjalności wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły; 

§ 3. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 
pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, 
w wysokości 50% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 
złotych) za semestr nauki dla jednego nauczyciela.  

2. Formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 1 pkt 2 są dofinansowane w pełnej 
wysokości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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