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Dokształcanie a doskonalenie?
Dokształcanie – uzupełnienie lub poszerzenie wykształcenia.
Doskonalenie – ulepszenie, poprawienie, zdobywanie coraz większych
umiejętności w jakiejś dziedzinie.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli
1. Samokształcenie, np. czytanie literatury, stron internetowych, korzystanie
z informacji z różnych źródeł, wymiana doświadczeń, dyskusja.
2. Wewnętrzne doskonalenie nauczycieli, np. korzystanie z pomocy doradców,
ekspertów, edukatorów, przygotowanych nauczycieli, udział w lekcjach
otwartych, procesowe wspomaganie szkół.
3. Doskonalenie realizowane poza szkołą – instytucjonalne.

Podmioty realizujące dokształcanie i doskonalenie
szkoły wyższe: studia I i II stopnia, studia podyplomowe (formy
stacjonarne i niestacjonarne),
placówki doskonalenia nauczycieli: szkolenia, kursy kwalifikacyjne
i doskonalące, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty,
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe
nauczycieli: szkolenia, kursy, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty.

Podstawy prawne regulujące organizację i finansowanie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
1. Art. 70a, art.70d, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela.
2. Art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
3. Akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych
celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia
branżowe,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej.

Wielkość środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Art. 70a KN
Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń
branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Kompetencje organów samorządowych w zakresie DZN
1. Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na DZN jest wyłącznie
organ prowadzący.
2. Kompetencja organu stanowiącego JST ogranicza się jedynie do wyodrębnienia
w uchwale budżetowej środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
3. Kompetencje organu wykonawczego związane są z wykonaniem budżetu
i obejmują czynności związane m.in. z podziałem środków przeznaczonych na
DZN, z opracowaniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli czy ustaleniem maksymalnej kwoty dofinansowania opłat.

Zadania JST
1. Zaplanowanie w budżetach odpowiednich środków finansowych na
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Ustalanie kwoty dofinansowania oraz formy i specjalności prowadzone przez
uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
3. Opracowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli.

Plan dofinansowania uwzględnia
1. Wnioski dyrektorów szkół i placówek.
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe i egzaminu maturalnego.
3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez
ministra właściwego ds. oświaty, zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 – ustawy Prawo
oświatowe.
4. Stopień realizacji harmonogramu szkoleń branżowych.

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Krakowa na 2020 rok zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w wysokości 0,8 %, tj. 5 131 300 zł planowanych rocznych środków przeznaczonych w 2020 r. na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Dysponentami tych środków zostają:
1) dyrektorzy szkół i placówek – mając w planach finansowych szkół i placówek 20 % środków finansowych
w dziale 801 rozdziale 80146 i dziale 854 rozdziale 85446 zadaniu „Działalność podstawowa” zaplanowanych
w budżecie Miasta na rok 2020;
2) dyrektorzy poradni psychologiczno - pedagogicznych – mając w planach finansowych poradni psychologiczno
– pedagogicznych na organizację i wspomaganie szkół i placówek oraz doradztwo metodyczne 36 % środków
finansowych w dziale 854 rozdziale 85446 zadaniu „Działalność podstawowa” zaplanowanych w budżecie
Miasta na rok 2020;
3) Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie – mając w planie finansowym 44 % środków finansowych
w dziale 801 rozdziale 80146 i dziale 854 rozdziale 85446 w zadaniu MCOO/APO – „Działalność podstawowa”
zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2020.

Rodzaje wydatków jakie mogą być ponoszone w związku
z realizacją dokształcania i doskonalenia nauczycieli
1. Koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego
nauczycieli lub działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli, pod warunkiem, że są to osoby niebędące
pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje.
2. Opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa
w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 Karty Nauczyciela.
3. Koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

Art. 70a ust.3a
Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
dofinansowuje się:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach
podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio
przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki
doskonalenia nauczycieli;
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki
pedagogiczne ;
4) koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c obowiązek doskonalenia umiejętności i kwalifikacji
zawodowych ust. 1, w szkoleniach branżowych.

Działalność statutowa

Statut - akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną

i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Koszty związane z podróżą służbową
nauczycieli biorących udział w formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
osób organizujących i prowadzących daną
formę doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Przestrzeganie zasad celowości i racjonalności wydatków
przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli
1. W gospodarowaniu środkami przeznaczonymi w budżecie JST na dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli będą przestrzegane przepisy Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.
2. Dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli będzie się odbywało zgodnie
z rzeczywistymi potrzebami kadrowymi szkół, a nie indywidualnymi potrzebami
nauczycieli.

3. W samorządzie będzie stosowana procedura weryfikacji rzetelności składanych przez
dyrektorów wniosków oraz procedura nadzoru, która pozwoli na racjonalne, zgodne
z potrzebami szkół i polityką oświatową samorządu planowanie środków finansowych.
4. Samorząd będzie egzekwował od dyrektorów szkół sporządzanie sprawozdań ze
sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w celu ich ponownego rozdysponowania dla tych
jednostek, które wykażą takie potrzeby.

Dziękuję za uwagę

