Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2006/V
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 7 grudnia 2006 r.
Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Pabianice.
1. Dofinansowaniem objęte są następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) szkolenie rad pedagogicznych,
2) kształcenie w szkołach wyższych i zakładach doskonalenia nauczycieli,
3) kursy kwalifikacyjne, doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodo
wego dla nauczycieli,
4) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
5) organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
6) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
7) zakup wyposażenia do organizowania szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych
dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
8) organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form do
skonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Pabianic.
2. O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształce
nia nauczycieli mogą się ubiegać nauczyciele po pierwszym roku studiów magisterskich i
po pierwszym semestrze studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych.
3. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie opłat, o których mowa w pkt. 2, składają
wnioski na każdy semestr oddzielnie. Nie można ubiegać się dwukrotnie o dofinansowanie
tego samego semestru.
4. Pierwszeństwo dofinansowania przysługuje nauczycielom skierowanym przez dyrektora
lub Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia zgodnie z potrzebami placówki lub
miasta.
5. Dofinansowanie przysługuje nauczycielom kontraktowym i o wyższym stopniu awansu
zawodowego zatrudnionym w pełnym wymiarze etatu na czas nieokreślony.
6. Kwotę indywidualnego dofinansowania opłat za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyj
ne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
ustala się w wysokości do 50 % kosztów całkowitych doskonalenia danego nauczyciela,
nie więcej jednak niż kwota wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty (magistra z
przygotowaniem pedagogicznym), określonego na podstawie odrębnych przepisów.
7. Kwotę indywidualnego dofinansowania opłat za studia podyplomowe, kursy kwalifikacyj
ne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
skierowanych przez dyrektora szkoły (placówki) ustala się w wysokości do 80 % kosztów
całkowitych doskonalenia danego nauczyciela, nie więcej jednak niż kwota wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela kontraktowego (magistra z przygotowaniem pedagogicznym),
określonego na podstawie odrębnych przepisów.
8. Dyrektor szkoły (placówki) może korzystać z dofinansowania na zasadach określonych dla
nauczycieli po uzyskaniu akceptacji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.
9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły (placówki) może ubiegać się o dodatkowe
dofinansowanie kosztów doskonalenia własnego lub zatrudnionego nauczyciela do Naczel
nika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia po złożeniu umotywowanego wniosku z za

strzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów formy
doskonalenia.
10.Decyzję o przyznaniu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
uwzględnionych w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmuje
dyrektor szkoły (placówki) w ramach przyznanych środków.
11.Decyzję o przyznaniu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ra
mach środków zapisanych w budżecie Wydziału EKZ, podejmuje Naczelnik Wydziału po
przedstawieniu przez dyrektora placówki umotywowanego wniosku oraz programu i kosz
torysu danego przedsięwzięcia.
12.W uzasadnionych przypadkach nauczyciel (dotyczy również dyrektora placówki)
skierowany przez dyrektora lub Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia na for
mę doskonalenia może uzyskać zwrot kosztów delegacji służbowej w ramach środków
przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówce.

