
Regulamin określający zasady dofinansowania małych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń 

Rozwojowych” w Krakowie 
 
 
Podstawa prawna: 

 art. 7 ust. 2 p. 4 oraz art. 70 a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) 

 art. 70 ust. 1 p. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo Oświatowe (tekst jednolity 
Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. )  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 
branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) 

 

 
§1 

Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje dyrektor na podstawie 
planu finansowego placówki na dany rok budżetowy. 
 

§2 
1. Środki przyznane na doskonalenie nauczycieli dyrektor przeznacza na: 

a) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, 
szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 
prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły 
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 

b) koszty udziału nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu, w szkoleniach branżowych 

2. W pierwszej kolejności dyrektor finansuje zaplanowane szkolenia rady pedagogicznej, 
a pozostała kwota przeznaczona jest na dofinansowanie form indywidualnych. 

 
§3 

Tematyka indywidualnych form doskonalenia musi być związana z potrzebami ośrodka i 
zgodna z kierunkami rozwoju placówki 
 

§4 
1. Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie 

najpóźniej 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia/ konferencji, wraz z podaniem 
kosztów. 

2. Wysokość dopłat jest uzależniona od liczby złożonych wniosków w danym roku 
budżetowym oraz posiadanych środków finansowych. 

3. Wysokość dofinansowania ustala dyrektor w porozumieniu z główną księgową. 
4. Szkolenia indywidualne nauczycieli mogą być dofinansowane do 80% poniesionych 

kosztów, nie więcej niż 500 zł.  
5. W przypadku szkoleń, o których mowa w §2 ust. 1 p. a) nauczyciel otrzymuje 

dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów. 



6. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może otrzymać dofinansowanie w wysokości 
100 % kosztów. 

7. Ustalona kwota dofinansowania jest przekazywana organizatorowi doskonalenia 
zawodowego na podstawie faktury wystawionej na Gminę Miejską Kraków. 

8. Udzielając dofinansowania dyrektor kieruje się potrzebami merytorycznymi placówki, 
a nie sytuacją materialną nauczyciela. 

 
 

§5 
Po ukończeniu formy doskonalenia, nauczyciel przekazuje kopię zaświadczenia do akt 
osobowych. 
 

§6 
O wszelkich zmianach w regulaminie dyrektor informuje radę pedagogiczną. 
 

§7 
Niniejszy regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi działającymi na terenie 
Ośrodka. 
 

§8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2020 r. 
 
 
 


