
do Uchwały Nr 
Zarządu Powiatu Łukowskiego 
z dnia Wt.W>KMvUŁ. 2020 r. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski 
na 2020 rok 

1. Wyodrębnione w budżecie Powiatu Łukowskiego na rok 2020 środki finansowe 
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych 
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie 
z art.70a ust.l Karty Nauczyciela dzieli się między szkoły i placówki oświatowe 
proporcjonalnie do liczby nauczycieli zatrudnionych w danej szkole lub placówce oświatowej 
w przeliczeniu na etaty. 

2. Podziału środków, o których mowa w ust.l, dokonuje się po zasięgnięciu opinii 
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

3. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole 
lub placówce oświatowej dzieli się następująco: 

1) 10 % - na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli zajmujących 
stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach; 

2) 90 % - na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

4. W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ustala się na 2020 r.: 
1) następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, podlegające 

dofinansowaniu ze środków, o których mowa w ust. 1 : 
a) studia nadające kwalifikacje do innego przedmiotu lub prowadzonych zajęć 

realizowane w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli; 
b) kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 
c) szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, wykłady, seminaria, konferencje, 
szkolenia branżowe; 

2) maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% poniesionej opłaty 
za semestr nauki, nie więcej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące); 

3) specjalności podlegające dofinansowaniu ze środków finansowych, o których mowa 
w ust. 1, określone w Załączniku do niniejszego Planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

5. Decyzje o sposobie rozdysponowania przyznanych środków na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły lub placówki, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatkowanie środków, o których mowa w ust. 3 
pkt 1, na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze, wymaga akceptacji Starosty Łukowskiego. 
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