
Uchwała Nr i iws
Zarządu Powiatu Łowickiego 

dnia 5 ..k i^ S O p ...............2018 r.

w sprawie pianu 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 2018 

roku.

Na podstawie § 6 ust. 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 29 marca 2002 r. 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), Uchwały Nr XLIII/26ł/2017 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, Zarząd 

Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ L 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 

roku -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 

i poz. 2203), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół, w roku budżetowym 2018, 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 75% całości kosztów danej formy kształcenia, 
jednak nie więcej niż 4 000,00 zł dla jednego nauczyciela.

2. Dofinansowaniem obejmuje się następujące specjalności:
1) nauczanie przedmiotów zawodowych;

2) nauczanie geografii i bibliotekoznawstwo dla nauczycieli socjoterapii;



3) pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju;

4) gimnastyka korekcyjna i wczesne wspomaganie rozwoju;

5) rehabilitacja i edukacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
6) tyflopedagogika.

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

ł) studia magisterskie i podyplomowe;

2) kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Łowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki
2. Grzegorz Bogucki — Wicestarosta Łowicki
3. Jacek Chudy -  Członek Zarządu

RADCA PRAWNY
D Y R E K T O R

Wydziału Edukacji



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -  Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 2203) oraz Uchwały 
Nr XLIII/26ł/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, w budżecie powiatu wyodrębniono 1% 
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
w wysokości 164 146,00 zł, jako środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli szkół, zespołów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Na podstawie art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -  Karta 
Nauczyciela podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się 
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

W myśl § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002 r. 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) organ prowadzący opracowuje na każdy rok 
budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala 
w porozumieniu z dyrektorami szkół corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

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





Załącznik do Uchwały Nr . m ' i  o m s

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku

Lp. Szkoła Kwota (w zł)

1. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego 
w Łowiczu do 19 100,00

2. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 
w Łowiczu do 14 046,00

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty 
w Łowiczu do 16 289,00

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych nr 2 RCKU i P. im. T. Kościuszki 
w Łowiczu do 28 669,00

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych nr 3 im. Wł. S. Reymonta 
w Łowiczu do 16 400,00

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjałnych nr 4 im. W. Grabskiego 
w Łowiczu do 22 519,00

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy 
w Łowiczu do 28 675,00

8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi
do 11 501,00

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
do 6 947,00

Razem 164 146,00




