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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 

Regulamin określający 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 powinny być przeznaczone na:
1) organizację doskonalenia zawodowego,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
3) refundację kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na 

podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą  
kwalifikacje.

4. Podziału środków dokonuje się na podstawie liczby etatów kalkulacyjnych w szkołach
 i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

5. Szczegółowe zasady dopłat do form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w zależności od 
potrzeb opracowują dyrektorzy szkół i placówek uwzględniając:

1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
2) wyniki odpowiednio egzaminu gimnazjalnego, 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. 21a 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
5) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. 
6. 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 dyrektor szkoły, placówki może 
wnioskować do wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego do spraw oświaty 
o zwiększenie planu finansowego na obowiązujący rok budżetowy. 

7. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie planu finansowego szkoły i placówki na dany rok 
budżetowy jest złożenie w wydziale Urzędu Miasta Krakowa właściwego do spraw oświaty 
wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wg wzoru stanowiącego 
załącznik do niniejszego regulaminu.

8. Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok budżetowy 
powinno się składać w wydziale Urzędu Miasta Krakowa właściwego do spraw oświaty 
minimum 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, nie później niż 15 listopada danego 
roku budżetowego.
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9. Wnioski o zwiększenie planu finansowego  szkoły, placówki na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia, aż do momentu wyczerpania 
środków zaplanowanych na dany rok w budżecie Miasta Krakowa na dofinansowanie ww. 
form doskonalenia zawodowego.

10. O przyznaniu dofinansowania decyduje Dyrektor wydziału Urzędu Miasta Krakowa 
właściwego do spraw oświaty i przekazuje informację dyrektorowi szkoły, placówki 
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

11. 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 czynniki określone 
w ust. 5. 

12. 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.


