
 

Regulamin 
 

w sprawie określenia zasad dofinansowania  

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w Gimnazjum Sportowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Adama Mickiewicza 

w Rybniku 

 

 

Działając na podstawie: 
 Uchwały NR 596/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada  2013  roku 

 Zarządzenia  170/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia 

zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek 

oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik 

 

określam następujące zasady dofinansowania  dokształcania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli: 

 

§ 1 

 

1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art.70 a ust.1 

Karty Nauczyciela przeznacza się na: 

 

a)  organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, oraz szkoleń 

      i konferencji dyrektorów  - 10% 

                  b)  pokrycie w części lub w całości kosztów dokształcania i doskonalenia 

                       zawodowego  nauczycieli - 90% 

 

 

§ 2 

 

1. Dofinansowanie na doskonalenie zawodowe przysługuje nauczycielowi, który po 

    uzyskaniu zgody dyrektora podjął kształcenie na  preferowanych kierunkach: 

            a) językowe dla nauczycieli ogólnokształcących, 

            b) związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 50% opłaty za semestr pobieranej przez  

    szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli za studia lub kursy kwalifikacyjne,  

    jednak nie więcej niż 1000 złotych na jednego nauczyciela za semestr. 

3. Dofinansowanie opłat dokonywane jest po ukończeniu semestru na podstawie decyzji 

    dyrektora szkoły, po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za ukończony semestr, lub 

    dokumentu  potwierdzającego wpis na kolejny semestr lub dyplomu potwierdzającego 

    ukończenie studiów. 

4. Warunki dofinansowania określa umowa zawarta przez dyrektora szkoły z   nauczycielem 

     podpisywana przed  rozpoczęciem studiów lub kursu kwalifikacyjnego. 

5. Dofinansowanie do kształcenia nie przysługuje: 

          a) w pierwszym roku pracy, 

          b) w przypadku powtarzania semestru/roku, 

          c) urlopu dziekańskiego, 

         d)  przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym. 

6. Nauczyciel, któremu przyznano dofinansowanie, o którym mowa w §2 ust. 1 zobowiązany 



jest do przepracowania w Gimnazjum Sportowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi            

im. Adama Mickiewicza 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  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Dyrektor szkoły wraz z radę pedagogiczną opracowuje raz na 5 lat Program Rozwoju 

Szkoły oraz Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego nauczycieli(załącznik1). 

2. Na podstawie PRSz oraz WPDZ i informacji otrzymanej z WE o wysokości limitu 

środków finansowych na kolejny  rok kalendarzowy dyrektor opracowuje Roczny Plan 

Doskonalenia Zawodowego, który przedkłada organowi prowadzącemu nie później niż 

do końca listopada każdego roku(załącznik2). 

3. Wszelkie zmiany w RPDZ wymagają zgody Prezydenta Miasta Rybnika. 

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego dyrektor do końca marca składa sprawozdanie      

z realizacji RPDZ(wzór – załącznik3) 

 

 § 4  

 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 2014-01-01 po zaopiniowaniu przez związki zawodowe       

i Radę Pedagogiczną. 

 

 

       Regulamin zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną dnia 11-12-2013 r. 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


