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Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Rybnika

z dnia .................... 2013 r. 

w sprawie ustalenia na rok 2013 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

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity   Dz. U. z 2001 r. nr 
142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), 

- art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   (tekst jednolity  
Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami), 

- § 2 i § 7 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), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. 1. Dofinansowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2013 przysługuje nauczycielowi 
podejmującemu kształcenie po uzyskaniu zgody dyrektora placówki, który podjął kształcenie realizowane w formie 
studiów, studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, 
dających kwalifikacje do prowadzenia zajęć na preferowanych kierunkach: 

1) kierunki związane z nabyciem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, 

2) kierunki językowe dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych, 

3) kierunki związane z udzielaniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

2. Ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, odnośnie opłat pobieranych 
przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli za studia lub kursy kwalifikacyjne wynosi do 50% opłaty za 
semestr, jednak nie więcej niż 1.000 zł na jednego nauczyciela.

§ 2. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zobowiązany jest do 
przepracowania w danej szkole lub placówce 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 do pracy 
w innej szkole lub placówce prowadzonej przez miasto Rybnik. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom rybnickich placówek oświatowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2013 roku.
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