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z dnia  1 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

(2016-9272)

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

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w roku 2016

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 ze 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 2014 r. poz. 191 ze 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 ze zmianami),

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

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, określone w uchwale 
w sprawie budżetu Miasta Rybnik na 2016 r., przeznacza się na:

1) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze;

2) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

3) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, w którym 
biorą udział nauczyciele, za pomocą dyrektora szkoły lub placówki;

4) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;

5) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy za zgodą dyrektora szkoły lub 
placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub 
podnoszą kwalifikacje.

§ 2. 1. W 2016 roku dofinansowaniem będą objęte specjalności i formy kształcenia nauczycieli, których 
wykorzystanie jest zgodne z potrzebami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Rybnik:

1) dające kwalifikacje do nauczania języków obcych;

2) nadające uprawnienia do nauczania innego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć;

3) podnoszące kwalifikacje niezbędne do nauczanego przedmiotu lub prowadzonych dodatkowych zajęć.
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2. Ustala się maksymalne kwoty dofinansowania do opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie 
w każdym semestrze w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli:

1) językowe studia I stopnia (kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata) – 80% wpłaty 
dokonywanej przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 1.500 zł;

2) studia II stopnia (uzupełniające wykształcenie do poziomu magisterskiego) – 90% wpłaty dokonanej przez 
nauczyciela, nie więcej jednak niż 2.000 zł;

3) studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne – do 100% wpłaty dokonanej przez nauczycieli, nie więcej jednak 
niż 2.500 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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