
w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, .Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753;'z 2010 r.N r 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 676; z 2011 r. 
Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674'; zm. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218 i Nr 220
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, N r -80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 •
poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z. 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. .1505; 
z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 
poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr-205 poz. 1206 oraz-z 2012 r. poz. 908 i 1544), art. 14 pkt 1 
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456) oraz § 5 i § 6 ust. 2-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. Nr 46. poz. 430) Zarząd 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

Uchwala Nr S f . ł j ź O r i 3
Zarządu Powiatu Łowickiego

z d n ia ^  2013 r.

§ 1. Ustala się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli powiatowych 
samorządowych jednostek oświatowych na rok 2013 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wprowadza się następujące wzory’ obowiązujących dokumentów stanowiących załączniki 
do niniejszej-uchwały: '• -

1) .wzór wniosku o przyznanie dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli -
Załącznik Nr 2, '

2) wzór umowy -  Załącznik Nr 3,
-3j wzór sprawozdania ze - sposobu wykorzystania - środków przeznaczonych 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli — Załącznik Nr 4,
4) plan doskonalenia nauczycieli — Załącznik Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza 
się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I(

]. Krzysztof Figat-Starosta Łowicki

2. Dariusz Kosmatka -  Wicestarosta Łowicki

3. Krzysztof Janicki -  Członek Zarządu
4. Mieczysław Szymajda -  Członek Zarządu
5. Michał Śliwiński -  Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -  Karta 
Nauczyciela w związku z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej organ prowadzący wyodrębnia do 1% 
planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jako środki 
na dofinansowanie zawodowe nauczycieli, jednak nie mniejszej niż 0,5% tych środków.

Zgodnie z upoważnieniem art. 70 a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku -  Karta 
Nauczyciela, Minister Edukacji Narodowej i Sportu określi! w rozporządzeniu 
z dnia 29 marca 2002 r. sposób podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (...).

. W myśl § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia organ prowadzący opracowuje na każdy rok 
budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski 
dyrektorów szkół i placówek, przygotowane z uwzględnieniem wieloletnich planów 
doskonalenia nauczycieli, opracowanych przez dyrektorów szkół i placówek.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały .
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia . 4 - . c*. ST-

Plan i zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w roku budżetowym 2013

§ 1. Dofinansowaniem zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowanych 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. Nr 46, poz. 430) 
zwanego dalej rozporządzeniem, objęte są:

1. organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, 
w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska,

2. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3. organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form 

doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w Powiecie 
Łowickim,

4. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki oświatowej,
5. szkolenia rad pedagogicznych,
6. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
7. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki 
oświatowej,

8. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy 
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki 
oświatowej uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 2. 1. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Powiatu 
Łowickiego wyodrębnia się środki w wysokości do 1% planowanych rocznych środków 
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych 
środków.

2. Podział kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 niniejszego planu uzależniony jest 
od planowanej wysokości środków na wynagrodzenia w poszczególnych szkołach 
i placówkach oświatowych.
3. Dyrektorzy szkół wnioskują do Zarządu Powiatu Łowickiego o uruchomienie środków, 
o których mowa w § 1 pkt 1-8 oraz w § 2 ust. 1 z uwzględnieniem § 5 ust. 2.
4. Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych składają wnioski, w tym kserokopie 
wniosków nauczycieli do Zarządu Powiatu Łowickiego na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w terminach do 31 stycznia i 30 września 2013 roku, 
po dokonanej diagnozie potrzeb za okres od stycznia do końca czerwca oraz od września 
do końca grudnia.
5. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
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§ 3. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazywane 
są szkołom lub placówkom oświatowym na ich konta bankowe.
§ 4. Ustala się w roku budżetowym 2013 maksymalne kwoty dofinansowania:

a) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia i kwalifikacje, 
studia magisterskie uzupełniające, dające kwalifikacje do nauczania drugiego 
przedmiotu:
- w wysokości do 75% całości kosztów,
b) indywidualne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty metodyczne lub inne 

formy doskonalenia zawodowego wynikające z faktycznych potrzeb 
edukacyjnych, na które nauczyciel otrzymał skierowanie od dyrektora szkoły 
lub placówki oświatowej:

- w wysokości do 100%,
c) zespołowe szkolenia rad pedagogicznych (w tym również przygotowanie 

materiałów szkoleniowych i informacyjnych przez instytucję szkolącą):
-  w wysokości do 100%,
d) środki można również przeznaczyć na częściowe refundowanie kosztów 

przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy 
podróżach służbowych na terenie kraju, o ile nauka odbywa się w imiej 
miejscowości niż miejsce pracy i miejsce zamieszkania, nauczycielom 
skierowanym na daną formę doskonalenia zawodowego, pod warunkiem 
zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na formy dofinansowania 
określone w lit. a, b, c.

§ 5. 1. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych opracowują i przedkładają Zarządowi 
Powiatu Łowickiego szczegółowe plany dofinansowania doskonalenia zawodowego 
na 2014 r. do dnia 30 listopada 2013 roku z uwzględnieniem potrzeb zawartych 
w wieloletnim i rocznym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły 
i placówki oświatowej.
2. Podstawami opracowania wieloletniego i rocznego planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli są:

a) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowo- 
edukacyjne,

b) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których 

mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu 
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...)

§ 6. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31.03.2013 r. składa Zarządowi Powiatu 
Łowickiego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 r.

§ 7. Wnioski nauczycieli rozpatruje Szkolna Komisja w składzie: dyrektor szkoły 
lub placówki oświatowej, przewodniczący zespołu przedmiotowego, przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej.

§ 8. Decyzję w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając 
na uwadze faktyczne potrzeby, podejmuje dyrektor tejże szkoły lub placówki oświatowej.

§ 9. Nie można dwukrotnie ubiegać się o dofinansowanie formy dokształcania/doskonalenia 
tej samej specjalności.
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§ 10. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach może otrzymać dofinansowanie 
do studiów/kursów kwalifikacyjnych tylko od jednego pracodawcy.

§11.  Na dofinansowanie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
ustalone zostały obszary:

1) w zakresie specjalności kształcenia wynikających z potrzeb kadrowo - 
edukacyjnych szkoły,
1) w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikających z potrzeb 

edukacyjnych szkoły,
2) w zakresie priorytetów ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
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Wzór wniosku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 
Zarządu Powiatu Łowickiego, „ ,
z dnia -4^ ^ ^ 4 ^ x 0 ,Ł CłJUltł • o • • • • 71 ■ «• • m m o  m m •••••••••••••••••«•••••••a

miejscowość, data

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Imię i nazwisko

Adres i telefon

Nauczany przedmiot

Nazwa placówki

Stanowisko

Wykształcenie

1. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do: 
studiów podyplomowych..........................

- kursu kwalifikacyjnego
(kierunek; specjalność)

- inne

2. Dane uzupełniające:

ukończone formy doskonalenia
(w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku)

staż na stanowisku pracy nauczyciela................................................

koszt wybranej formy doskonalenia (studiów podyplomowych/kursu 
kwalifikacyjnego/innej).......................................................................

wnioskowana kwota dofinansowania................................................

dane instytucji szkolącej....................................................................

czas trwania studiów (kursu)............................................................
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OPINIA DYREKTORA SZKOŁY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ*

Stwierdzam, że studia/kurs, o jakie wnioskuje nauczyciel wynika z potrzeb kadrowych 
i programowych szkoły/ placówki oświatowej.

UZASADNIENIE *

miejscowość, data podpis dyrektora

DECYZJA KOMISJI*

data
Podpisy Członków Komisji
1)
2)
3)

* dotyczy nauczyciela.

STAROSTĄ

Krzyszti f



Wzór umowy
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ^
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia $/?.% . .......

Umowa
określająca wzajemne zobowiązania szkoły/placówki i nauczyciela 

podnoszącego kwalifikacje zawodowe

zawarta w dniu....................... pomiędzy Panem/Panią ..........................................
/nazwisko i imię/

Dyrektorem
/nazwa i adres szkoły/placówki/

Zwanym z dalszej części umowy „Pracodawcą”, a Panem/Panią

/nazwisko i imię nauczyciela/
w sprawie ponoszenia przez Pracodawcę świadczeń finansowych na rzecz Pracownika 
podnoszącego kwalifikacje zawodowe, tj........................................................................ .

/nazwa uczelni/zakładu doskonalenia, forma i specjalność kształcenia, ilość semestrów/godzin/

§1. Pracodawca na podstawie art. 68 ust. 2 i art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się dla celów naukowych, 
artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych 
z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz. U. z 2001 r. Nr 1 
poz. 5) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 
roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, 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), przyznaje Pracownikowi świadczenia w zakresie:

/wymienić zakres udzielonej pomocy/



§ 2. Pracownik zobowiązuje się do:
1. systematycznej nauki i ukończenia studiow/kursu w terminie ustalonym w organizacji 

studiów/kursu,
2. przedłożenia harmonogramu studiów podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego 

dyrektorowi szkoły,
3. wykorzystania urlopu, o którym mowa w §1 tylko do celów związanych 

z zajęciami na studiach,
4. pokrywania kosztów podróży, noclegów i wyżywienia we własnym zakresie,
5. przepracowania w szkole co najmniej 2 lat od momentu zakończenia studiów/kursu,
6. zwrotu wydatków i nakładów poniesionych przez szkołę w przypadku powtarzania 

semestru (dotyczy studiów), przerwania nauki z własnej winy, o których mowa w § 1 
umowy.

§ 3. W przypadku nieukończenia studiów podyplomowych/ kursu kwalifikacyjnego 
w przewidzianym terminie, przerwania nauki z własnej winy lub nie spełnienia warunku 
przepracowania minimum 2 lat od zakończenia nauki /daty uzyskania dyplomu/ świadectwa/:
1. Z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy:

za wypowiedzeniem przez pracownika,
w skutek porzucenia pracy,
bez wypowiedzenia przez pracownika,

pracownik zobowiązuje się do zwrotu wydatków poniesionych przez szkołę, o których mowa 
w § 1 umowy.
2. Jeżeli powtarzanie semestru spowodowane jest chorobą lub innym udokumentowanym 
zdarzeniem losowym (w tym organizatora studiów/kursu) dopuszcza się możliwość 
zachowania prawa do świadczeń, o których mowa w § 1 umowy.

§ 4. Umowa obowiązuje od daty podpisania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy zawarte 
w § 1 umowy.

§ 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
egzemplarzu otrzymują: Pracownik, Pracodawca.

§ 7. Zapisy zawarte w umowie obowiązują obie strony umowy.

Podpis pracodawcy Podpis pracownika



Wzór sprawozdania Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .^ P .fJ P P ^
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia ......

Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli za rok....................

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 46, poz. 430) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
składają sprawozdanie do 31 marca każdego roku.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w :

(nazwa szkoły/placówki oświatowej)

Wykorzystano w roku.................... kwotę ogółem w wysokości................................................

Wyżej wymienione środki wykorzystano na:
1. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli:

Im ię
i nazw isko  

nauczyc ie la , 
w ykszta łcen ie

T yp i k ie runek  
stud iów

podyp lom ow ych

N azw a kursu  
k w alifikacy jnego

K w ota
o trzym anego

do finansow an ia

Całościowy koszt 
studiów, kursu 

kwalifikacyj nego

K oszt
je d n eg o
sem estru

%
dofinansow an ia

1 2 3 4 5 6 7

O gółem

2. Inne formy doskonalenia nauczycieli (warsztaty, konferencje,............ )

N azw a fo rm y  d oskona len ia Im ię i n azw isko  
n auczyc ie la

K w ota  o trzym anego  
d o finansow an ia

C ało śc iow y  kosz t 
fo rm y d oskona len ia

%
d o finansow an ia

1 2 3 4 5
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Ogółem
3. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie 

skierowania podnoszą kwalifikacje

Rodzaj kursu, szkolenia Poniesione koszty delegacji
1 2

Ogółem

4. Koszty zespołowego szkolenia rad pedagogicznych przez instytucję szkolącą (w tym 
przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych przez instytucję szkolącą)

Nazwa szkolenia Kwota dofinansowania
1 2

Ogółem

5. Uwagi:

Uwagi powinny uwzględniać zmiany planu dofinansowania doskonalenia z uzasadnieniem.

starosta Ł'
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Wzór planu doskonalenia Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr f ł & ł j i P J 5  
Zarządu Powiatu Ło\sJckiego _
z dnia

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA ROK

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) dyrektorzy szkół/placówek oświatowych opracowują wieloletni plan 
doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)

Lp. Nazwisko 
i imię

nauczyciela*

Kwalifikacje 
zgodne z  

wykształceniem

Kwalifikacje
dodatkowe

Główny
przedmiot
nauczania

Dodatkowy
przedmiot
nauczania

Planowana form a  
dokształcania/ 
doskonalenia 

zgodnie z 
potrzebami szkoły

Nowy przedmiot 
nauczania**

Rok rozpoczęcia 
i zakończenia 

dokształcania/ 
doskonalenia

Koszty
dofinansowania

* Gdy w formie doskonalenia uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy ująć w kolumnie liczbę nauczycieli. 
** Dotyczy form dających kv\>alifkacje i upraMmienia,
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