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Procedura dofinansowania doskonalenia zawodowego w Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Podstawa prawna:
 ZARZĄDZENIE 628 /2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada
2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik.
 UCHWAŁA NR 596/XL/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 27 listopada 2013
r. w sprawie ustalenia na rok 2014 kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli,
a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności, na które dofinansowanie jest przeznaczone
 Art. 7, ust.2.4 ustawy Karta Nauczyciela ( jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Dz. U. 2003r. Nr 118, poz. 1112)
 Rozporządzenie 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.)
§1
Postanowienia ogólne
1. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) jest celowym, planowanym
i kooperacyjnym działaniem, ukierunkowanym na wzajemne przekazywanie wiedzy
i umiejętności Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im.
Czesława Miłosza
2. Niniejsza procedura ustala zasady, terminy składania wniosków o przyznanie
dofinansowania i tryb postępowania podczas podejmowania decyzji w sprawach
kierowania i organizowania doskonalenia dla nauczycieli.
3. Osobami uprawnionymi do dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia są
nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława
Miłosza
4. Nauczyciele korzystają z dokształcania i doskonalenia
z Wieloletnim i Rocznym Planem Doskonalenia Zawodowego.

zawodowego

§2
1. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje:
a) w pierwszym roku pracy,
b) w przypadku powtarzania semestru/roku,
c) w przypadku urlopu dziekańskiego,
d) w przypadku przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym.
§3

1

zgodnie
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1. Dofinansowanie na kształcenie zawodowe w roku 2014 przysługuje nauczycielowi, który
- po uzyskaniu zgody dyrektora placówki - podjął kształcenie na preferowanych
kierunkach, w formie studiów, studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych,
dających kwalifikacje do prowadzenia zajęć.
2. Preferowane kierunki kształcenia to: związane z przekwalifikowaniem się lub nabyciem
kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych, językowe dla nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych, związane z udzielaniem pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
3. Ustala się, że kwota dofinansowania opłat, o którym mowa w ust. 1, wynosi maksymalnie
50% opłaty za semestr pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli
za studia lub kursy kwalifikacyjne, jednak nie więcej niż 1.000 zł na jednego nauczyciela
za semestr.
4. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
zobowiązany jest do przepracowania w danej szkole co najmniej 3 lat szkolnych, co
potwierdza pisemnym oświadczeniem, pod rygorem zwrotu otrzymanego dofinansowania,
z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po
stronie pracodawcy lub sytuacji, gdy nauczyciel przechodzi o pracy w innej szkole
prowadzonej przez miasto Rybnik.
5. Dofinansowanie opłat za kształcenie dokonywane jest po ukończeniu semestru na
podstawie decyzji dyrektora, 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 placówki oświatowej z nauczycielem podpisywana przed
rozpoczęciem studiów lub kursu kwalifikacyjnego.
§4
1. Nauczyciel składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia lub sfinansowanie
doskonalenia zawodowego do dyrektora szkoły. Wniosek zawiera podstawowe
informacje: nazwa i rodzaj formy doskonalenia lub dokształcania, termin, czas trwania,
wysokość opłat pobieranych przez podmiot prowadzący doskonalenie, nr konta podmiotu,
a w przypadku dokształcania wysokość za jeden semestr lub rok nauki. Wniosek
o sfinansowanie doskonalenia zawodowego należy złożyć przynajmniej na 14 dni przed
rozpoczęciem.
2. Uczestnik doskonalenia zawodowego jest zobowiązany do:
a) przekazania nabytych umiejętności i wiedzy innym nauczycielom szkoły,
przygotowania zestawu materiałów możliwych do wykorzystania w procesie
edukacyjnym szkoły,
b) wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce szkolnej na skutek podejmowanych działań
dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych,
c) złożenia po odbytym indywidualnym szkoleniu, konferencji, warsztatach itp.
sprawozdania w terminie 7 dni w sekretariacie szkoły.
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