Zarządzenie Nr 0050..b£f1:..2019
Prezydenta Miasta sedzina
z dnia...£3...4 ...2019 roku
Nr 0050.47.2019 Prezydema Miasia Będzina
w sprawie zmian w zarządzeniu
dofinansowania w 2019 roku foi—rn
planu
sprawie
roku
w
2019
12
lulego
zdnia
nauczycieli zalrudnionycli w szkolach,

doskonalenia zawodowego
prowadzunych
placówkach oświatowo-wychowawczych
przedszkolach
maksymalnej kwuty dor-nansowania oplal
przez Miasto Będzin oraz
zaklady kszlaloenia nauczycieli
pobieranych przez szkoly wyższekształcenia,
na klore jest przyznawana
oraz określenia specjalności lorni
dofinansowanie w 2019 roku
roku o samorządzie
usl. 2 pkl 5 ustawy z dnia 9 marca 1990
i

i

i

Na podslawie ari 30
r poz 509 z poznieyszymi zmianami),
gminnym (leksl )ednolily Dz u. z 2019
1952 roku _ Kana Nauczyciela
an 70a usl„ 1 usiawy z dnia 26 slycznia
g 5 rozporządzenia Ministra Edukac)i
(leksl )ednolily Dz u z 2019 r poz 2215),
donnansowania doskonalenia
Narodowej z dnia 10 slycznia 2019 roku w sprawre
r poz. 136 z pożnieyszyirii zmianami)
zawodowego nauczycieli (Dz u z 2019
Mieiskiei Będzina z dnia 13 grudnia
oraz w wykonaniu uchwały Nr ilin/2015 Rady 2019 rok
2015 roku w spraWie budzelu Miasla Będzina na

zarzadzarri:
51
2 do Zarządzenia Nr0050.47.2019
Dokonać naslepulacycli zmian w zalaczniku nr
2019 roku w spraWie przyjęcia planu
Prezydenia Miasla Bedzinazdnia 12 lulego
zawodowego nauczycieli
dofinansowania w 2019 roku iorm doskonalenia oświatownawychcwawczych
zalrudnionycn w szkolaoli przedszkolach placowkacli kwoly dofinansowania opial
prowadzonych przez Miaslo Bedzin oraz maksymalne)
kszlalcenia nauczycieli oraz okreslenia
pobieranycn przez szkoly wyzsze zaklady
donnansowanie
lcrm kształcenia, na klore lesl przyznawane
specialnosci
w 2019 roku
I

i

I

- w Międzyszkolnyrn

Ośrodku Sportowym w Bedzini

:

zaklady kszlalcenia

szkoly wyzsze
w punkcie 5 (kszlalcenie organizowane przez
kwalifikacre studiów nadaiacycn
uzupelniaiacycli
nauczycieli w formie sludiow
zmienic kwcle z 1 50000 zl
dodaikowe kwalifikac)e, sludiow podyplomowych)
na kwole 300 00 zl
i

1)

2) w punkcie 7 (kursy kwalinkacylne

i

doskonalące seminariawarszlaly, kcnferenclezl

szkoly) zmienic kwole z
dla nauczycieli skierowanych przez dyreklora
na 80000 zl

000

52
Wyknnanie zarządzenia pawiel-zyć

Miejskiego w Będzinie.

naczelnikowi Wydziału

Oświaty Urzędu

53
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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