
PROJEKT PLANU 

PODZIAŁU ŚRODKÓW 

NA DOFINANSOWANIE DOKSZTAŁCANIA 

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 

NA ROK  2016.



ZMIANY W PODSTAWIE PRAWNEJ

PODSTAWA PRAWNA W 2015 r.:

 art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela

 § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 9 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych za środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania
tych środków.

W 2016 r. DO PODSTAWY PRAWNEJ DODANO:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie 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

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK ZNP - LUTY 2016



art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organy prowadzące szkoły i przedszkola są zobowiązane do wyodrębniania w swoich 

budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa 

metodycznego. 

Wysokość tych środków jest równa 1% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia. 

Niewyodrębnienie środków na doskonalenie zawodowe stanowi naruszenie prawa. 

Środki te powinny zostać zabezpieczone w uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Podziału środków, o których mowa, dokonuje się 

po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 10 LISTOPADA 2015 R. 
ZMIENIAJĄCE 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ŚRODKÓW 
NA WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI…



W 2016 roku 
dofinansowanie będzie 

przyznawane na:

III.5.

Doskonalenie 
nauczycieli pasjonatów 

w obszarach: 

przyrodniczym, 
matematycznym, 

informatyczno-językowym

Dodano:



MAKSYMALNA KWOTA  DOFINANSOWANIA INDYWIDUALNYCH FORM DOKSZTAŁCANIA

w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może skierować nauczyciela celem 
uzyskania dodatkowych kwalifikacji oraz dofinansować 95% kosztu kształcenia
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