
ZARZĄDZENIE Nr 745/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.03.2016 r.
w sprawie planu dofinansowania w 2016 roku form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515, poz. 1890) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890), art. 70a 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) oraz § 6 ust. 3 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. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. 
poz. 1973) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W budżecie Miasta Krakowa na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1 % 
planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2016 r. na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Kraków, które dzieli się na:
1) 15 % ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2016 w planach finansowych 
szkół i placówek w dziale 801 rozdziale 80146 i dziale 854 rozdziale 85446 zadaniu 
„Działalność dodatkowa”.
2) 20 % ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2016 w planach finansowych 
poradni psychologiczno – pedagogicznych na organizację i wspomaganie szkół i placówek 
w dziale 801 rozdziale 80146 i dziale 854 rozdziale 85446 zadaniu „Działalność dodatkowa”.
3) 65 % ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2016 w planie finansowym 
Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie w dziale 801 rozdziale 80146 i dziale 854 rozdziale 
85446 w zadaniu ZEO/BDO – „Działalność dodatkowa”.

§ 2.  1.  Środki, o których mowa: 
1) w § 1.  ust. 1 pkt 1 zaplanowane są na:
a) formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia Rad Pedagogicznych,
b) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
c) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie wynikającym 
z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 poz. 199).
2) w  § 1.  ust. 1 pkt 3 dzieli się następująco:
a) 45 % na opłaty za kształcenie (czesne) pobierane przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
b) 20 % na organizację przez organ prowadzący szkoleń, seminariów oraz konferencji 
szkoleniowych dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych, organizację warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 



kadry kierowniczej wynikających ze zgłoszonych potrzeb, przygotowanie zaplecza kadry 
kierowniczej.
c) 20 % na doskonalenie zawodowe nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły, placówki
w przypadku wykonania planu finansowego szkoły i placówki na dany rok budżetowy oraz 
w związku z brakiem wystarczających środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
którego organizacja wynikła z bieżących potrzeb.
d) 5 % na szkolenia zagraniczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 
e) 10 % na specjalistyczne szkolenia organizowane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2. Podziału środków dokonuje Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa na 
podstawie zgłoszonego zapotrzebowania na szkolenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa oraz dyrektorom samorządowych szkół i placówek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


