
Uchwała N r ..., .........5A ./2019

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia....... ......................................  2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Łowicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 roku

Na podstawie § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 136), Uchwały Nr 11/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

zwanych dalej szkołami, uwzględniając podział środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu 

Łowickiego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245.), stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół, w roku budżetowym 2019, 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie w wysokości 

nie wyższej niż 4000,OOzł całości kosztów dla jednego nauczyciela.

2. Dofinansowaniem obejmuje się następujące specjalności:

1) psychoterapia;

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

3) logistyka i spedycja;

4) chemia;

5) wiedza o społeczeństwie;

6) edukacja dla bezpieczeństwa;

7) terapia pedagogiczna;

8) inne, wynikające z nieprzewidzianych, pojawiających się w ciągu roku potrzeb szkoły lub 

placówki.



3. Ustala się następujące formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: 

ł)  studia magisterskie i podyplomowe;

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące;

3) seminaria, szkolenia, konferencje, warsztaty, wykłady.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Łowickiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Marcin Kosiorek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Tadeusz Kozioł - Członek Zarządu

\  *



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.70a ust. ł ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz, 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245.) oraz Uchwały 
Nr 11/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2019 rok, w budżecie powiatu wyodrębniono 0,8% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w  wysokości 140 541,00 zł, jako 
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, zespołów szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Na podstawie art 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela podziału 
środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się po zasięgnięciu opinii 
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi 
organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W myśl § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136.) 
organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół 
i placówek corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
uczelnie.

Podziału środków, wyodrębnionych w budżecie na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
dokonano uwzględniając wyniki sprawdzianów i egzaminów, podstawowe kierunki realizacji 
polityki oświatowej państwa oraz wnioski dyrektorów szkół i placówek.



Załącznik do Uchwały Nr 5| /2019 

Zarządu Powiatu Łowickiego 

z dnia . ...../l(b.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku

Lp. Szkoła Kwota 
(w zł)

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu 12 570,00

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 10 724,00

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu 11 000,00

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ROKU i P. im. Tadeusza Kościuszki 
w Łowiczu

26 244,00

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Łowiczu

9 917,00

6. Zespół Szkół Ponadgimnazj ałnych nr 4 im. Władysława Grabskiego 
w Łowiczu

19 993,00

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Łowiczu 27 038,00

8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi 14 586,00

9, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu 8 469,00

Razem 140 541,00


