
Zarządzenie Nr ;ft / 2018

Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 29 października 2018r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych i placówek 

w roku 2019 

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 22 września 2004r. 

w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz.U. z 2004 Nr 226, poz.2292 z 

późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli szkół artystycznych i placówek w roku 2019 w brzmieniu 

ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Regulamin określa sposób podziału środków finansowych na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach artystycznych 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także organizację 

doskonalenia zawodowego oraz sposób i kryteria jego dofinansowania. 

§3

Dyrektorzy szkół oraz placówek są zobowiązani do uwzględnienia zapisów 

regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem w zakresie planowania 

środków finansowych we wnioskach dotyczących roku 2019. 

§4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik do Zarządzenia Nr 
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 

z dnia 

Regulamin 

przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli szkól artystycznych i placówek w roku 2019 

Regulamin opracowany zgodnie z art.70a ust.I i ust.la oraz art.30 ust.8a 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018r. poz.967, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem MEN z 
dnia 29 marca 2002r. 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 (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 
poz.430, zm. Dz.U. z 2015 r. poz.1973). 

1. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego są objęci nauczyciele

zatrudnieni w publicznych szkołach artystycznych 1 placówkach

prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli podzielone są na dwie części:

a/ O, 15 % na sfinansowanie dokształcania nauczycieli kształcących się
w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli oraz na kursach
kwalifikacyjnych. Dysponentem tych środków w roku 2019 będzie Centrum
Edukacji Artystycznej,
b/ 0,65 % na sfinansowanie wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dysponentami środków finansowych
będą dyrektorzy szkół i placówek.

3. Dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady

kształcenia nauczycieli oraz kursy kwalifikacyjne będzie rozpatrywane

przez Komisję do spraw czesnego działającą przy Centrum Edukacji

Artystycznej, na podstawie odrębnego regulaminu.
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4.1 Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, których 

dysponentami są dyrektorzy szkół i placówek, dofinansowuje się 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli(§ 2 ust. 1 rozporządzenia): 

1/ organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 
2/ organizację i prowadzenie: 

a/ wspomagania szkół i placówek, 
bi sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli 

zajmujących stanowiska kierownicze, 
3/ organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych 
form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli 
zajmujących stanowiska kierownicze, 
4/ przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

4.la W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli, o których mowa w pkt. 4.1 mogą być pokryte w części 

lub całości (§ 2 ust. la rozporządzenia): 

1/ koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, 
dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia, doradców metodycznych, 

2/ koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania 
i wyżywienia, nauczycieli, konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej 
oraz specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 

3/ koszty wynagrodzenia nauczycieli, konsultantów Centrum Edukacji 
Artystycznej i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych 
w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece 
pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, która je organizuje, 

4/ koszty druku 1 dystrybucji materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych. 


























