Zarządzenie Nr 0050.
Prexydema Miasta Będzina
zdnia...ŁS..M ...2019 roku
w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 12 Innego 2019 roku w sprawie planu dolinansowania w 2019 roku lorm
w szkolach,
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przedszkolach
przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dolinansowania oplat
pobieranych przez szkoly wyższe i zaklady ksztalcenia nauczycieli
lorin ksztalcenia, na które jest przyznawane
oraz określenia specjalnoś
donnansowanie w 2010 roku
i

Na podsiaWie art 30 ust 2 pkl 5 ustawy z dnia 0 marca 1990 roku o samorządzie
zmianami),
gminnym (tekst jednolily Dz u. z 2019 i. poz 500 z mniejszymi
Karta Nauczyciela
art 70a ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1982 roku
(tekst jednolity Dz 0 z 2019 r poz. 2215) 5 5 rozporządzenia Minisira Edukacji
Narodowej z dnia 13 stycznia 2019 roku w spiaWie dohnansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli (Dz u. z 2019 r, poz 130 z pozniejszymi zmianami)
oraz w wykonaniu uchwaty Nr liw/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia
2013 roku w sprane budzetu Miasta sedzina na 2019 rok

,

zan_qdzam:
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Dokonac następujących zmian w zalaczniku nr z do Zarządzenia Nr 0050 47 2019
Prezydenta Miasta Będzinazdnla 12 lutego 2010 roku w spiaWie przyjecia planu
dohnansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zalrudnionycn w szkolacn przedszkolach placowkach oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania optat
pobieranych przez szkoly wyzsze zaklady ksztalcenia nauczycieli oraz okreslenia
form ksztaicenia na klore jest przyznawane dohnansowanie
specjalnosci
w 2019 roku
i

i

i

-

w

im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie:

Pnedszkclu Miejskim nr 5

w punkcie @ (ksztalcenie organizowane przez szkoly wyzsze zaklady kszlaloenia
nauczycieli w formie sludiow uzupelniajacych kwalifikacje studiow nadających
dodatkowe kwalilikacje studiow podyplomowych) zmienic kwote z 2 080,00 zl
na kwotę 4 200.00 zi,
i

1)

prowadzenie szkoleń, warsztatow melodycznych
(organlzacja
przedmiotowym seminariow konferencji oraz innych lorm doskonalenia
zawodowego nauczycieli w lym nauczycieli zajmujących stanoWiska kierownicze)
zmienic kwote z 1 000,00 zl na kwotę 34000 zl,

2) w punkcie

A

i

i

w punkcie 7 (kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminariawaisztaty konferencje
1
dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły) zmienic kwote z 35000 zl
na 50000 zl
3)

-

w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Będzinie:

w punkcie @ (ksztalcenie organizowane przez szkoły
wyzsze zaklady ksztalcenia
nauczycieli w lonnie studiow uzupełniających kwalifikacje, studiow nadaiacycn
dodatkowe kwalinkaoie. studiów podyplomowych) zmienić kwotę z 1 520,00 zl
na kwotę 900,00 zl.
1

)

i

2) w punkcie 5 (pizygotowanle materialow szkoleniowych

i

kwotę z 422,00 zl na kwotę 1042,00 zl
-

intonnacyinycli) zmienić

w Szkole Podstawowej nr 10 ini, Armii Krajowej w Bedzinie:

i)

w punkcie 4 (organizacja

prowadzenie szkolen warszlatow metodycznych
przedmiolowycn, seminariów konferenqi oraz innycn form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, w lym nauczyCieli zaimuiaoycn stanowiska kierownicze)
zmienic' kwotę z 5 20000 zt na kwotę 9 945,00 zŁ
i

i

z) w punkcie 5 (przygotowanie materialow szkolemnwych i inlorrnacyinycti) zmienić
kwotę Z 4 AGODO zl na kwotę 4 92200 ZL

punkcie @ (ksztatcenie organizowane przez szkoly wyższe zaklady ksztalcenia
nauczycieli w lorrnie studiow uzupelniaiąoycn kwalinkacje, studiow nadaiących
dodatkowe kwanfikacie. studiów podyplomowych) zmienić kwolę z 4 000.00 zl
na kwotę 720,00 zl.
3) w

i

4) w punkcie 7 (kursy kwalifikaoyyne i

doskonalące seminana warsztaty konierenoje

dla nauczycieli skierowanyon przez dyrektora szkoty) Zmlenlć
kwole z 3 930,00 zt
na 1 943,00 zl.
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Wykonanie zarządzenia powierzyć
Mieiskiego w Będzinie.

naczelnikowi

Wydzialu

oswiaty

Urzędu
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Zarządzenie wchodzi w ZyCIe z dniem podpisania
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