Zarządzenie Nr 0050.35.5„2018
Prezydenta Miasbta Będzina
zdniaÓł/JŻ „5 .roku
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 0050.29.2018 Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania w 2018 roku form

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach,
przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania oplat
pobieranych przez szkoły wyższe
zaklady kształcenia nauczycieli oraz
określenia specjalności i form ksztalcenia, na które jest przyznawane
dofinansowanie w 2018 roku
i

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami),
art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późniejszymi zmianami), @ 6 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku

w sprawie sposobu podzialu środków na wspieranie doskonalenia zawodowego

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra wlasciwego do spraw oswaty
wychowania oraz szczegółowych kryteriów trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. Nr 46 22002 r. poz. 430 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu
uchwały Nr XLIVI386/2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Miasta Będzina na 2018 rok
i

i

zarządzam:
51
Dokonać następujących zmian w zalączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0050292018
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu
dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach placówkach oświatowo—wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez szkoły wyższe zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz określenia
form ksztalcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie
specjalności
roku:
2018
w
i

i

i

-

w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie:

1) w punkcie 6 (ksztalcenie organizowane przez szkoły wyższe zaklady ksztalcenia
nauczycieli w formie studiów uzupełniających kwalifikacje, studiów nadających
dodatkowe kwalifikacje, studiów podyplomowych) zmienić kwotę 2 900,00 zl na
kwotę 1 100,00 zl,
i

2) w punkcie 7 (kursy kwalifikacyjne doskonalące, seminaria,warsztaty, konferencje
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły) zmienic kwotę 2 200,00 zl
i

na 0,00 zl.
-

w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie:

punkcie 5 (przygotowanie materiałów szkoleniowych informacyjnych) zmienić
kwotę 2 500,00 zl na kwotę 0,00 zł,
1) w

i

2) w punkcie 6 (kształcenie organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli w formie studiów uzupełniających kwalifikacje, studiów nadających
dodatkowe kwalifikacje, studiów podyplomowych) zmienić kwotę 2 2 500,00 zł
na kwotę 0,00 zł,
3) w punkcie 7 (kursy kwalifikacyjne

i

doskonalące, seminariawarsztaty, konferencje

dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły) zmienić kwotę 2 3 258,00 zł
na 6 258,00 zł.
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Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikowi Wydziału

Oświaty Urzędu

Miejskiego w Będzinie.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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