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UCHWAŁA NR lJi?../2008 
ZARZADU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia ....... 2008 roku

w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w 2008 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 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 roku Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zm. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218
1 Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 
689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238 i Nr 191 poz. 1369) oraz § 5 i § 6 ust.
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 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) Zarząd Powiatu 
Łowickiego uchwała co następuje:

§1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
powiatowych samorządowych jednostek oświatowych na rok 2008 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Janusz Michalak-Starosta Łowicki

2. Bolesław Heichman -  Wicestarosta Łowicki.

3. Wojciech Miedzianowski -  Członek Zarządu

4. Dariusz Kosmatka -  Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta 
Nauczyciela, organ prowadzący wyodrębnia 1% planowanych rocznych środków na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli jako środki na dofinansowanie zawodowego nauczycieli 
(środki te przekazane zostały jednostkom oświatowym w części oświatowej subwencji 
ogólnej w tzw. „finansowym standardzie A podziału subwencji”).

Zgodnie z upoważnieniem art. 70a ust 6 cytowanej powyżej ustawy, Minister Edukacji 
Narodowej i Sportu określił w rozporządzeniu z dnia 29 marca 2002 r. sposób podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (.... ).

W myśl § 6 ust. 2 w/w 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.

Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu, stąd 
zachodzi konieczność podjęcia uchwały w brzmieniu j.w.



Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Łowickiego Nr

z dnia 2?.,^ eg o _  200g roku

PLAN

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki w roku budżetowym 2008.

1. Na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w budżecie Powiatu Łowickiego 
wyodrębnia się kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) -co stanowi 1% planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
z przeznaczeniem:

1) Dział 801 rozdział 80146 § 4300 - 80 000 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,

2) Dział 801 rozdział 80146 § 4300 - 20 000 zł na dofinansowanie doradztwa metodycznego.

2. Podział kwoty wymienionej w pkt 1, podpunkt 1 - niniejszego planu uzależniony jest od 
planowanej wysokości środków na wynagrodzenia w poszczególnych szkołach 
i placówkach oświatowych i przedstawia się następująco:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu -  7 000 zł,

b) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu -  5 570 zł,
c) III Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu -  2 780 zł,
d) Zespół Szkół Licealnych w Zdunach -  4 640 zł.
e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu -  8 100 zł
f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu -  13 670 zł
g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu -  8 590 zł
h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu -  9 700 zł
i) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie -  6 040 zł
j) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu -  7 140 zł
k) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi -  4 240 zł
l) Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna -  2 530 zł

3. Środki o których mowa w pkt 2, mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

1) opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za kształcenie nauczycieli, 
którzy ukończyli pierwszy rok studiów uzupełniających magisterskich, studiów 
licencjackich (dających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu), pierwszego 
semestru studiów podyplomowych- w wysokości nie większej niż 50% opłaty za tenże 
semestr;

2) opłat za indywidualne kursy doskonalące, seminaria, warsztaty szkoleniowe lub inne 
formy doskonalenia zawodowego wynikające z faktycznych potrzeb edukacyjnych 
szkoły, na które nauczyciel otrzymał skierowanie od dyrektora szkoły lub placówki -
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w wysokości nie większej niż 50% w przypadkach, gdy poniesiony koszt wynosi ponad 
50 zł, zaś w pozostałych w wysokości 100%;

3) kosztów zespołowego szkolenia rad pedagogicznych (w tym również przygotowanie 
materiałów szkoleniowych i informacyjnych) -  w wysokości 100%.

4. Środki wymienione w pkt 2 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 innej miejscowości niż 
miejsce pracy i miejsce zamieszkania skierowanym na daną formę doskonalenia zawodowego 
nauczycielom, pod warunkiem zabezpieczenia w pierwszej kolejności środków na formy 
dofinansowania określone w pkt 3.

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

6. Środki w wysokości nie większej niż określone w pkt. 2 poszczególnym szkołom
i placówkom oświatowym będą przekazywane zgodnie ze szczegółowym planem, o którym ^ ¡i 

mowa w ust. 8.

7. Plan dofinansowania zawodowego nauczycieli został sporządzony z uwzględnieniem 
wniosków dyrektorów szkół i placówek.

8. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych opracują i przedłożą Zarządowi Powiatu 
Łowickiego szczegółowe plany dofinansowania doskonalenia zawodowego na 2009 r. do dnia 
30 listopada 2008 r.

9. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31.03.2009 r. składa Zarządowi Powiatu 
Łowickiego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku.

usz Michalak


