
 

                UCHWAŁA NR  155/2004 
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 5 kwietnia 2004 roku  

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, póz. 1592; zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, póz. 220, Dz. U. Nr 62, póz. 558 Nr 113 póz. 

984, Nr 153 póz. 1271, Nr 200 poz.1688. Nr 214 póz.1806; z 2003 Nr 162 póz. 1568 ) oraz 

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 poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. 

Ust. Nr 46, póz. 430) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

§1 

l .Ustała się plan dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2004 

  zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 

2. Określone w ust. l środki należy przeznaczyć na organizację: 

1) doradztwa metodycznego dla nauczycieli w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych 

umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych, 

  2) doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 

  3) szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, konferencji oraz innych form 

doskonalenia wynikających z potrzeb edukacyjnych rad pedagogicznych  szkół (placówek oświatowych), 

  4) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, 

  5) szkolenia rad pedagogicznych, 

6) kursów kwalifikacyjnych, doskonalących lub studiów podyplomowych w zakresie nauczania w szkole 

języka obcego, edukacji informatyczno - technicznej oraz innych specjalności wynikających z programu 

rozwoju szkoły / placówki oświatowej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli. 

§2 

Ze środków o których mowa w § l ust. 2 pkt 6 ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat w 

wysokości nie wyższej niż 500 zł. na rok budżetowy 2004. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 


