
ZARZĄDZENIE NR 318/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 11 marca 2004 r.

w sprawie planu dofinansowania w 2004 roku form doskonalenia i dokształcania 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 r Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 32  ust. 2 pkt 4 i w związku z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. 
U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku 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 poszczególnych 
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Krakowa na 2004 rok zaplanowano środki na dofinansowanie form 
doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli – zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - w wysokości 3.000.000,- zł 
(słownie: trzy miliony złotych) co stanowi 1 % planowanych w 2004 roku ich wynagrodzeń 
osobowych. 

§ 2

Środki, o których mowa w § 1 dzieli się następująco:
1) 700.000,- zł na opłaty za kształcenie (czesne) pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli,
2) 1.000.000,- zł na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty 

obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych 
oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

3)      1.100.000,- zł na:
a)      szkolenie rad pedagogicznych,
b)      organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
c) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych 



formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą 
kwalifikacje,

5)      200.000,- zł na pozostałe formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli:
a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym 

nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
b)      przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

  c) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                 
                                                         

Prezydent Miasta Krakowa
           / - /



Uzasadnienie

W budżecie Miasta Krakowa na 2004 rok zaplanowano środki w wysokości 3 mln złotych 
na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, co stanowi 1 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych w 2004 roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto Kraków. Kwota naliczenia ww. 
środków wynika z art. 70a. ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 
roku Miasto Kraków zobowiązane jest do opracowania na każdy rok budżetowy planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w związku z powyższym 
przygotowano niniejsze Zarządzenie Prezydenta.


