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Bogumił Piotr Sobula 
dnia 31 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2966/2023 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.D z.U . z 2023 r. poz.40) § 5 i § 6 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653), po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalić plan dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Katowice na rok 2023, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalić w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych maksymalną kwotę 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli w wysokości 
1.500,00 zł. za semestr.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu, a nadzór nad jego 
wykonaniem resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Katowice 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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Załącznik do zarządzenia Nr 2966/2023 
Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 31 stycznia 2023 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI 
ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ MIASTO KATOWICE NA ROK 2023

§ 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowanych w budżecie miasta Katowice 
w 2023 r. dofinansowuje się:

1) organizację i prowadzenie:
- wspomagania szkół i placówek,

- sieci współpracy samokształcenia dla nauczycieli,

2) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji 
szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

3) udział nauczycieli w szkoleniach branżowych,

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

§ 2. 1. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został opracowany biorąc pod
uwagę:

- wnioski dyrektorów szkół i placówek,

- wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu 
maturalnego,

- podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,
- harmonogram szkoleń branżowych.

2. Formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie:

1) studia podyplomowe,

2) studia wyższe,

3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,

5) warsztaty i seminaria oraz konferencje szkoleniowe.
§ 3. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w Katowicach ustala 

kwotę dofinansowania w wysokości 2 573 620,00 zł. i przeznacza na doskonalenie nauczycieli:
1) kontynuujących studia rozpoczęte w latach poprzednich,

2) rozpoczynających doskonalenie w roku 2023, w następujących formach i specjalnościach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli:
a) studia podyplomowe:

- z biologii,
- z chemii,

- z doradztwa zawodowego,

- z edukacji dla bezpieczeństwa,

- z edukacji regionalnej,
- z fizyki,
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- z geografii
- z matematyki,

- z przyrody,

- z zakresu informatyki, techniki i technologii informacyjnej,
- z zakresu języka angielskiego, rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- z języka polskiego dla obcokrajowców,
- z zakresu kwalifikacji trenerskich w sporcie,

- z zakresu praktycznej i teoretycznej nauki zawodu,

- z zakresu zajęć artystycznych,
- z zakresu zarządzania oświatą,

- z zakresu filozofii i etyki,

- z przedsiębiorczości,
- z zakresu przygotowania pedagogicznego,

- nadające kwalifikacje z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji, 

b) studia wyższe w zakresie:
-języka obcego -  kierunek pedagogiczny lub z przygotowaniem pedagogicznym,
- edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym z językiem angielskim,

- pedagogiki specjalnej w tym terapii pedagogicznej i socjoterapii,

- praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.
3) na kursy kwalifikacyjne, szkolenia, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia 

branżowe,
4) na koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz w programie IB (International Baccalaureate), związanym 
z prowadzeniem oddziałów międzynarodowych,

5) na opłaty za kształcenie pobierane przez uczelnie i zakłady kształcenia nauczycieli.
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