ZARZĄDZENIE NR 7/2013
Dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku
z dnia 30.08. 2013r.
w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania doskonalenia zawodowego
nauczycieli w Przedszkolu nr 20 w Rybniku
Podstawa prawna:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)
- § 2 oraz § 6 ust. 2 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 dnia 30 kwietnia 2002 r.)
- Uchwała nr 498/XXXIV/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2013r. w
sprawie ustalenia na 2013 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli
pobierających przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.
- Zarządzenie 628 /2013Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2013r.
Zarządzam co następuje:
§1
1. Wprowadzam do realizacji wewnątrzprzedszkolną procedurę dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola nr 20 w Rybniku.
2.

Wewnątrzprzedszkolną procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli Przedszkola nr 20 w Rybniku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia Dyrektora.
§2

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.

…………………………….
Dyrektor przedszkola

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2013
Dyrektora Przedszkola nr 20
W Rybniku

WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNA PROCEDURA DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
PRZEDSZKOLA NR 20 W RYBNIKU

Podstawa prawna:
- art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)
- § 2 oraz § 6 ust. 2 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 dnia 30 kwietnia 2002 r.)
- Uchwała nr 498/XXXIV/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2013r. w
sprawie ustalenia na 2013 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli
pobierających przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.
- Zarządzenie 628 /2013Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2013r.
§1
1. Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na dany rok
kalendarzowy placówka otrzymuje od organu prowadzącego.
2. Fundusz ten stanowi 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§2
1. Dyrektor Przedszkola nr 15 w Rybniku wraz z Radą Pedagogiczną opracowują raz na
5 lat Program Rozwoju Szkoły (zwany dalej PRSz) oraz Wieloletni Plan Doskonalenia
Zawodowego (zwany dalej WPDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 1.
a) pierwszy WPDZ obejmuje okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2018 roku,
b) w wyjątkowych sytuacjach za zgodą organu prowadzącego okres obowiązywania
WPDZ może ulec skróceniu,

§3
Na podstawie PRSz, WPDZ i informacji otrzymanej z Wydziału Edukacji o wysokości
limitu środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy, dyrektor Przedszkola nr 20 w
Rybniku opracowuje Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego (zwany dalej RPDZ), który
przedkłada organowi prowadzącemu nie później niż do końca listopada każdego roku –
wzór stanowi załącznik nr 2.
§4
1. Prezydent Miasta po analizie i wniesieniu ewentualnych uwag, zatwierdza RPDZ
do realizacji.
2. Wszelkie zmiany w RPDZ w placówce oświatowej wymagają zgody Prezydenta
Miasta.
§5
Po zakończeniu roku kalendarzowego dyrektor Przedszkola nr 20 w Rybniku najpóźniej
do końca marca następnego roku składa sprawozdanie z realizacji RPDZ – wzór stanowi
załącznik nr 3.

§6

1. Osobami uprawnionymi do dofinansowania kosztów kształcenia są nauczyciele
zatrudnieni w Przedszkolu nr 20 w Rybniku w rozumieniu przepisów ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Dofinansowanie opłat dokonywane jest po ukończeniu semestru na podstawie decyzji
dyrektora Przedszkola nr 20 w Rybniku, który podejmuje ją po otrzymaniu dowodu
uiszczenia opłaty za ukończony semestr oraz dokumentu potwierdzającego wpis na
kolejny semestr lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów. Warunki
dofinansowania określa umowa zawarta przez dyrektora przedszkola z nauczycielem
podpisywana przed rozpoczęciem studiów lub kursu kwalifikacyjnego.
3. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje:
1) w pierwszym roku pracy,
2) w przypadku powtarzania semestru/roku,
3) w przypadku urlopu dziekańskiego,
4) w przypadku przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym.

§7
Z funduszu przeznaczonego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
finansuje się:
a) w pierwszej kolejności opłaty na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, od nauczycieli podwyższających kwalifikacje,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, w tym nauczycieli zajmujących
kierownicze stanowiska,

c) szkolenia rad pedagogicznych,
d) warsztaty

§8
Maksymalna kwota dofinansowania opłat o których mowa w § 7 litera a i b (w miarę
posiadanych środków) może wynieść do 50% opłaty za semestr, nie więcej jednak niż 1000 zł
na jednego nauczyciela. Dofinansowanie opłat dokonywane jest na podstawie decyzji
dyrektora po wcześniejszym otrzymaniu dowodu wpłaty.

§9
1. Warunki dofinansowania określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a
nauczycielem. Wzór umowy określa załącznik nr 4.
2. Dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli dokonywane jest po złożeniu przez
nauczyciela wniosku stanowiącego załącznik nr 5.
3. Dofinansowania kosztów szkolenia, warsztatów następuje po przedłożenie zaświadczenia
o ukończeniu określonej formy doskonalenia zawodowego wraz z rachunkiem.
§ 10
Nauczyciel, który otrzymał dofinansowanie do studiów, zobowiązany jest do przepracowania
W placówce 3 (trzech) lat po ukończeniu studiów. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku nauczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów dofinansowania.

