Zarządzenie Nr 492/13
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 404/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013
rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 i §
7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budŜety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 430) oraz w związku z art. 14 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŜetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 404/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na
2013 rok w § 4 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie, na:
a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia nauczycieli –
kwota 5 00,00 zł,
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły – kwota 4.100,00 zł,
c) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyŜywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w róŜnych formach doskonalenia
zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje - kwota 2.626,00 zł,
d) rezerwę dyrektora w wysokości 2.4 00,00 zł przeznaczoną na:
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli szkoły,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
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- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia
zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- szkolenie rady pedagogicznej. Razem: 9.626,00 zł”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury
Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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