
ZARZĄDZENIE Nr 742/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.03.2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890)  i art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 4 ust. 1 pkt 1 
w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) i 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 szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz. 1973) zarządza się, co następuje :

§ 1.  Ustala się regulaminy określające:
1) zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską 

Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych 
przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww. 
dofinansowań stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) zasady udzielania dofinansowania do szkoleń zagranicznych dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) zasady udzielania dofinansowania do specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków 
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi wydziału Urzędu Miasta Krakowa 
właściwego do spraw oświaty oraz dyrektorom samorządowych szkół i placówek.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 947/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


