019
la Będzina
2019 roku
w sprawie zmian w zarządxeniu Nr
zdnia 12 lutego 2019 roku w sprawie0050.47.2019 Prezydenla Miasla Będzina
planu donnansowania w 2019 roku form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli
zalrudnionycli w szkolach,
przedszkolach
placówkach oświatowo-wychowawczych
prowadzonych
mez Miastu Będzin oraz maksymalnej kwoty
i

dofinansowania npłat
pobieranych przez szkoły wyższe
zaklady
kształcenia
oraz określenia specjalności i form
nauczycieli
ksztalcenia,
które
na
jest
dolinansowanie w 2019 roku
przyznawane
i

Na podsiaWie ari 30
ust 2 pkt 5 usiawy z dnia 0 marca 1990 roku
o samorządzie
gminnym ilekei iednoliiy Dz. U z 2019
r poz 506 z poznieiszymi
an. 70a usi. 1 ustawy z dnia 26
zmianami),
siycznia 1982 roku
Kana Nauczyciela

,

zawodowego nauczycieli„ szczegolowycn celow
szkolenia branzowego oraz trybu
warunków kierowania nauczycieli
na szkolenia branzowe (Dz u
z 2019 r
poz 1653) oraz w wykonaniu
uchwaly Nr liw/2010 Rady Mieiskiel
z dnia 13 grudnia 2010 roku
Będzina
w sprawie budzetu Miasta Będzina
na 2019 rok
i

zarzadzam:

w Szkole Podstawowej nr 13 im,
Huberła Wagnera w Będzinie:
1) w punkcie 4
(organizacja prowadzenie
przedmiolowycn seminariów konlerencii szkoleń, warszialow melodycznycn
oraz innych form doskonalenia
zawodowego nauczymell, w tym
nauczycieli
zajmuiących
slanowieka kierownicze)
zmienic kwutę z 6 00000 zl
na kwoię 3 33000 zl
-

i

I

2) w punkcie 5 (przygnlowanle
materiałów szkoleniowych
kwulę z 12 856,00 zl na kwotę 20
096,00 zl,

i

inlormacyinych) zmienić

77

seminaria, warsztaty. konferencje

kwslmkacyjne l doskonalące,
7 00000 zl
4) w punkcie 7 (kursy
dyrektora sumy) zmienic kwotę 1
dla nauczycieli skierowanych przez
na 1 950.00 zl.

Wykonanie zarządzenia

52

powierzyć naaeinikuwi Wydziału

Oświaty Urzędu

wąskiego w Będzinie.

5:4

Zanądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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