
            
 

Zarządzenie Nr 2776 /2017 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 
 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz 

rodzaju,  specjalności i formy  kształcenia w 2018 r. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 70 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) w 
związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002 r. 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, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
 
 § 1. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, z wyłączeniem nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, w 2018 roku wynosi: 
 
1) 600zł za drugi i kolejne semestry studiów podyplomowych;  
2) 500zł za drugi i kolejne semestry studiów licencjackich lub magisterskich; 
3) 400zł za jednosemestralne studia podyplomowe organizowane na podbudowie 
kursów kwalifikacyjnych;  
4) 300zł za kursy nadające dodatkowe kwalifikacje. 
 
 § 2. 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia zdobywających kwalifikacje do 
nauczania przedmiotów zawodowych (teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
praktycznej nauki zawodu) w 2018 roku wynosi 80 % pełnej odpłatności za semestr, 
nie więcej jednak niż 1.500 zł za semestr. 
 
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego 
semestru kształcenia.  
 
 § 3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1 i § 2, mogą otrzymać nauczyciele 
spełniający łącznie następujące kryteria: 
 
1) kształcenie odbywa się na studiach i kursach nadających dodatkowe kwalifikacje,  
2) specjalność studiów i kursu kwalifikacyjnego wynika z uzasadnionych potrzeb  
szkoły (placówki) i związanych z tym potrzeb kadrowych. 

 



 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta 
Radomia właściwemu do spraw oświaty oraz dyrektorom szkół i placówek 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia. 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
      (-) Prezydent Miasta  
      Radosław Witkowski 


