ZARZĄDZENIE Nr 2374/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 14.09.2016 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 742/2016 w sprawie ustalenia regulaminów
określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miejską Kraków.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 1268, poz. 1418) i Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowanych 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. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z 2015 r. poz. 1973), zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 742/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania
niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wprowadza się następujące
zmiany:
1) uchyla się w ust. 1 pkt 1,
2) w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)
udzielania
uczniom/dzieciom
specjalistycznej
pomocy
psychologiczno
– pedagogicznej (m.in. logopedia, socjoterapia, terapia pedagogiczna, gimnastyka
korekcyjna, psychoterapia, coaching, trener) - w przypadku ukończenia certyfikowanych
kursów konieczne jest przedstawienie formalnego dokumentu wydanego przez
upoważnioną instytucję z zastrzeżeniem, że powinna być akredytowana przez Kuratora
Oświaty lub być placówką medyczną działającą przy uniwersytecie.
3) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do 10 października.”,
4) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 95% opłaty z każdy semestr studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka
polskiego jako obcego oraz 95 % opłaty za każdy semestr studiów podyplomowych/
kursów metodycznych w zakresie nauczania języka obcego na etapie wychowania
przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,”,
5) w ust. 10 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) w przypadku dofinansowania certyfikowanych kursów przyznana kwota
dofinansowania nie może być wyższa niż 10.000 zł”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

