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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 992/2019 
Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 29.04.2019 r. 
 

Zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków 
środków na różne formy doskonalenia zawodowego. 
 
1. Ze środków corocznie planowanych w budżecie Miasta Krakowa na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wyodrębnia się pulę środków z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazywane będą do szkół i placówek w planie 
finansowym na dany rok budżetowy. 

3. Środki przekazywane szkołom i placówkom mogą być wykorzystane w części lub w całości 
na: 
1) opłaty za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie, 
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli dla 
nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,  
3) opłaty za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
zarządzenia dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, 
4) opłaty za staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej  
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora 
szkoły lub placówki, 
5) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 i 2 zarządzenia w 
tym w stażach zagranicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 skierowanych przez dyrektora 
szkoły lub placówki. 
6) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących  
i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
7) koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, 
publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje. 
8) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informatycznych.  
4. Podziału środków dokonuje się na podstawie liczby etatów kalkulacyjnych w szkołach 
 i placówkach. 
5. Szczegółowe zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w zależności od 
potrzeb opracowują dyrektorzy szkół i placówek uwzględniając: 
1)wyniki nadzoru pedagogicznego,  
2) wyniki odpowiednio egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie i egzaminu maturalnego, 
3) zadania związane z realizacją podstawy programowej, 
4) wymagania wobec szkół i placówek określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 
ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat lub kosztów.  
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6. Dyrektorzy szkół i placówek do 30 listopada danego roku, składają do wydziału Urzędu 
Miasta Krakowa właściwego do spraw oświaty wnioski o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniając potrzeby określone  
w ust. 5.  
7. Dyrektorzy szkół i placówek do 31 stycznia danego roku, składają do wydziału Urzędu 
Miasta Krakowa właściwego do spraw oświaty sprawozdanie ze sposobu wykorzystania  
w roku poprzednim środków na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 
 
 
 
 


