
Zarządzenie Nr 1596/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2004 roku

w  sprawie  określenia  zasad  konstruowania  rocznych  planów  dofinansowania  form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, przyjęcia planu dofinansowania w tym zakresie na rok
2004 i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001r.  Nr 142 poz.1591 z 2002r. Nr 23,  poz.  220, Nr 62 poz.  558, Nr 113, poz.  984, Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568) w związku z art. 32
ust. 2 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz z § 6 ust. 2 i § 7
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu
podziału  środków  na  wspieranie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  pomiędzy  budżety
poszczególnych  wojewodów,  form  doskonalenia  zawodowego  dofinansowywanych  ze  środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.
U. Nr 46, poz. 430) zarządza się, co następuje: 

§ 1
Ustala się zasady konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli  zatrudnionych  na  podstawie  ustawy  Karta  Nauczyciela  w  szkołach  i  placówkach
prowadzonych przez Miasto Płock oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania dofinansowania,
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

      § 2
Przyjmuje  się  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na  rok  2004,
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

      § 3
Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2004 w wysokości 1617 zł.

       § 4
Traci moc uchwała Nr 157/3109/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 12 września 2002 w sprawie
ustalenia  zasad  opracowania  planów  oraz  organizacji  dofinansowywania  form  doskonalenia
zawodowego  nauczycieli,  ustalania  corocznej  maksymalnej  kwoty  dofinansowywania  opłat  za
kształcenie  pobieranych przez  szkoły wyższe  i  zakłady kształcenia  nauczycieli,  trybu ustalania
specjalności i form kształcenia, za które dofinansowywanie jest przyznawane oraz przyjęcia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 

      § 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

      § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                                                         Załącznik nr 2
                                                                                                                                         do Zarządzenia nr 1596/04
                                                                                                                                         Prezydenta  Miasta Płocka 
                                                                                                                                          z dnia 18 marca 2004 roku

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004.

§ 1

W  roku  2004  w  budżecie  miasta  Płocka  wyodrębnia  się  kwotę  668.212  zł  na  wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, z której dofinansowuje się:

1)  organizację  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli,  w  tym koszty  obniżenia  wymiaru
godzin zajęć,  dodatkowych umów o pracę,  dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych
doradców metodycznych,
2) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
3)  opłaty  za  kursy  kwalifikacyjne  i  doskonalące,  seminaria  oraz  inne  formy  doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
4 ) organizację szkoleń dla kadry kierowniczej,
5) organizację szkoleń rad pedagogicznych oraz zwrotu kosztów przejazdów, zakwaterowania i
wyżywienia nauczycieli doskonalących się zawodowo.

§ 2

1.  Na  realizację  zadań  wymienionych w §  1,  zabezpieczone  w budżecie  miasta  środki  zostają
podzielone następująco:
1) 280.000  zł  na  organizację  doradztwa  metodycznego  zgodnie  z  porozumieniem  zawartym
między Prezydentem Miasta Płocka a Zarządem Województwa Mazowieckiego,

2)  360.500zł na dofinansowanie opłat za kształcenie, w tym:
a) 60% - 216.300 zł na dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i

zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria
oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli  skierowanych przez dyrektora
placówki,

b) 10% - 36.050 zł na organizację szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów dla nauczycieli
pełniących  funkcje  kierownicze,  w  tym  na  przygotowanie  materiałów  szkoleniowych  i
informacyjnych,

c) 30% - 108.150 zł włącza się do planów finansowych szkół proporcjonalnie do liczby etatów
nauczycieli  wykazanych  w  sprawozdaniach  EN-3  złożonych  we  wrześniu  2003  roku  z
zastrzeżeniem  ust.  2,   z  przeznaczeniem  na  szkolenie  rad  pedagogicznych,  w  tym  na
organizacje  kursów,  seminariów,  konferencji,  warsztatów  oraz  za  zwrot  kosztów
przejazdów,  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,

3)  27.712 zł na dofinansowanie  zadań wymienionych w ust.  2  realizowanych przez Zespół
Szkół Technicznych – Zakład Budżetowy w Płocku, z uwzględnieniem zasad określonych w ust.
2 oraz w § 3 ust. 3.



2.  W uzasadnionych przypadkach /organizacja kosztownych, ale niezbędnych szkoleń,
atrakcyjność i uniwersalność tematyki/ kwoty dofinansowania dla wybranych placówek można
zwiększyć  ponad  limit  ustalony  ust.  1  pkt  2  lit.”c”,  kosztem  ograniczenia  limitów  innych
placówek,  jednak  ograniczenie  to  nie  może  przekraczać  5%  przewidywanej  kwoty
dofinansowania.

§ 3

1. W roku 2004 dofinansowanie,  o  którym mowa w § 2 ust.  1  pkt.2  lit.”a”  przeznacza  się  na
następujące formy dokształcania nauczycieli:

1) studia podyplomowe
2) studia magisterskie /5 i 6 letnie/
3) studia magisterskie uzupełniające 
4) studia licencjackie
5) kursy i warsztaty

2. W ramach form wymienionych w ust. 1 mogą zostać dofinansowane następujące specjalności
kształcenia i dokształcania:

1)  bibliotekarstwo
2)  bibliotekoznawstwo z informacją naukową
3)  chemia
4)  dydaktyka języków obcych
5)  edukacja elementarna
6)  edukacja wczesnoszkolna
7)  edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym i nauczaniem przedszkolnym
8)  elektronika
9)  fizyka
10) fizyka z astronomią
11) filozofia – etyka
12) filologia angielska
13) filologia germańska
14) formy gimnastyczno - taneczne z rytmiką
15) fundusze Unii Europejskiej
16) fonetyka i fonologia
17) gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
18) gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej
19) historia i wiedza o społeczeństwie
20) informatyka
21) integracja europejska
22) język angielski
23) język polski
24) kształcenie zintegrowane
25) logopedia
26) matematyka
27) nauczanie matematyki
28) neurologopedia
29) ochrona środowiska
30) oligofrenopedagogika
31) pedagogika elementarna
32) pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
33) pedagogika
34) pedagogika – doktorat



35) pedagogika korekcyjno – kompensacyjna
36) pedagogika rewalidacyjna
37) pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna
38) pedagogika specjalna
39) pedagogika społeczna
40) pedagogika wczesnoszkolna
41) pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
42) pedagogika wieku dziecięcego
43) przygotowanie pedagogiczne
44) psychologiczno – pedagogiczne z poradnictwem rodzinno – szkolnym i elementami

oligofrenopedagogiki
45) rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
46) socjoterapia dzieci i młodzieży
47) stosunki międzynarodowe
48) szkolne pracownie internetowe i administrowanie siecią (wg Programu MENiS)
49) technika
50) technika z plastyką
51) technika i technologia informacyjna
52) teologia
53) terapia pedagogiczna
54) terapia psychologiczno – pedagogiczna
55) tłumaczenie Dokumentów Unii Europejskiej
56) wiedza o kulturze
57) wiedza o społeczeństwie
58) wiedza o społeczeństwie i historia najnowsza
59) wychowanie fizyczne
60) wychowanie do życia
61) wychowanie plastyczne
62) zarządzanie zasobami pracy
63) zarządzanie finansami i marketing
64) zarządzanie oświatą
65) zarządzanie oświatą i kulturą

3. Kwotę przeznaczoną na dofinansowanie opłat kształcenia indywidualnego nauczyciela ustala się,
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jako iloczyn współczynnika określonego jednolicie dla wszystkich
nauczycieli  (K) przez wysokość opłaconego czesnego. Współczynnik  K jest  równy ilorazowi
kwoty określonej w § 2 pkt 2 ust.1 pomniejszonej o sumę opłat za kursy komputerowe w ramach
programu  MENiS  „Szkolne  pracownie  internetowe  i  administrowanie  siecią  szkolną”  przez
sumę  skalkulowanych  wydatków  poniesionych  przez  nauczycieli  na  dofinansowanie
doskonalenia w bieżącym roku, z wyłączeniem wydatków na kursy komputerowe MENiS.

4. W przypadku gdy kwota dofinansowania obliczona wg przepisu ust.3 jest wyższa niż 1617 zł –
wysokość kwoty dofinansowania jest równa 1617 zł.

5. Za  kursy  komputerowe  w  ramach  programu  MENiS  „Szkolne  pracownie  internetowe  i
administrowanie siecią szkolną” nauczyciele otrzymuję 100% refundację poniesionych kosztów.



§ 4

W roku 2004 planuje się następujące:
1) szkolenia, seminaria oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze

L.p. Tematyka szkoleń Przewidywany termin Przewidywany koszt
1 2 3 4

1

Biuletyn informacji publicznej-
wykorzystanie systemu
elektronicznej wymiany danych

2
Zmian w Kodeksie Pracy i Karcie
Nauczyciela

IV 2004 20.000 zł

3
Zadania i obowiązki administracji
oświatowej po wstąpieniu do UE

4 Pozyskiwanie funduszy z UE

5
Prawo o zamówieniach publicznych
w świetle wejścia Polski do UE

III - XI 2004 16.500 zł

2) szkolenia rad pedagogicznych planowane przez dyrektorów szkół i placówek

L.p. Placówka Forma szkolenia Koszt Etaty Dofinanso
wanie

1 2 3 4 5 6
1. PPP1 Kd - kinezjologia edukacyjna 3000,00 14 1338
2. PPP2 27 1458
3. MDK 4000,00 23 1242
4. HZPiT 6 324
5. SOSW 1 61 3294
6. SOSW 2 34 1836
7. ZSOS 7 20 1080
8. LO Małachowskiego 60 3240
9. LO Jagiełły 60 3240
10. III LO 67 3618
11. ZS 1 98 5292
12. ZSE - K 73 3942
13. ZSZ 2 różne 5000,00 62 3348
14. ZSZ 6 2 x warsztaty, wykład 3000,00 67 3618
15. ZSB 1 2 x warsztaty, 3 x szkolenie 6000,00 84 4536
16. CKU 2 x szkolenie 3100,00 33 1782
17. G 8 5 x szkolenie 3100,00 85 4590
18. G 6 2 x warsztaty 2000,00 42 2268
19. G 5 Seminarium - warsztaty 3000,00 58 3132
20. G 4 3 x warsztaty 56 3024
21. G 3 różne 1000,00 22 1188
22. G 2 49 2646
23. SP 23 62 3348
24. SP 22 2 x kurs doskonalący 3000,00 62 3348
25. ZS 2 2 x kurs, warsztaty 7000,00 70 3780



26. SP 20 30 1620
27. SP 18 43 2322
28. SP 17 53 2862
29. SP 16 46 2484
30. SP 15 17 918
31. SP 13 9 486
32. SP 12 42 2268
33. SP 11 warsztaty 2900,00 33 1782
34. SP 6 różne 300,00 28 1512
35. SP 5 22 1188
36. SP 3 2 x warsztaty, szkolenie 2845,00 53 2862
37. SP 1 44 2376
38. MP 37 16 864
39. MP 36 4 216
40. MP 35 2 x warsztaty 1320,00 11 594
41. MP 34 6 324
42. MP 33 27 1458
43. MP 31 11 594
44. MP 29 11 594
45. MP 27 10 540
46. MP 25 7 378
47. MP 21 11 594
48. MP 20 10 540
49. MP 19 300,00 8 432
50. MP 17 14 756
51. MP 16 12 648
52. MP 15 10 540
53. MP 14 10 540
54. MP 13 8 432
55. MP 12 szkolenie 500,00 9 486
56. MP 11 różne 400,00 10 540
57. MP 10 różne 500,00 8 423
58. MP 9 cykl szkoleniowy 3500,00 11 594
59. MP 8 różne 800,00 9 486
60. MP 6 13 702
61. MP 3 2 x warsztaty 800,00 20 1080
62. MP 2 300,00 5 270
63. MP 1 6 324

Razem 1992 108150

§ 5

Listę nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie przygotowuje Oddział Oświaty UM Płocka, na
podstawie  wniosków dyrektorów szkół  i  placówek  oświatowych..  Po  zatwierdzeniu  listy  przez
dyrektora  Wydziału  Oświaty  Kultury  i  Sportu,  Zarząd  Jednostek  Oświatowych  dokonuje
jednorazowej wypłaty środków w terminie do 31 października 2004 roku.


