Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/16
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
§ 1. Środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynoszą
77.082,00 zł i stanowią 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli w 2016 r.
§ 2. Z wyodrębnionych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli środków:
1) 20 % pozostaje do dyspozycji Burmistrza Miasta Kościana,
2) 80 % pozostaje do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli.
§ 3. 1. Środki pozostające do dyspozycji Burmistrza Miasta Kościana przeznacza się na:
1) organizację doradztwa metodycznego nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć,
dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców
metodycznych,
2) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli wynikających
z potrzeb edukacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Kościana, w tym nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze,
3) przygotowanie i zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
2. Szczegółowego podziału środków finansowych na cele wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 3 dokonuje
Burmistrz Miasta Kościana.
§ 4. 1. Środki pozostające do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli przeznacza się na:
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola,
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub przedszkola uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
4) koszty wynagrodzenia, przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla nauczycieli i specjalistów
organizujących i prowadzących warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria, konferencje
szkoleniowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego związane z wnioskami przeprowadzonej

ewaluacji, wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz z bieżącymi
potrzebami edukacyjnymi na terenie Gminy Miejskiej Kościana,
5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
2. Środki na pokrycie wydatków określonych w ustępie 1 w poszczególnych placówkach w 2016 r.
wynoszą:
1) w Zespole Szkół nr 1 – 9.866,00 zł,
2) w Zespole Szkół nr 2 – 6.875,00 zł,
3) w Zespole Szkół nr 3 – 13.444,00 zł,
4) w Zespole Szkół nr 4 – 12.650,00 zł,
5) w I Liceum Ogólnokształcącym im. O. Kolberga – 9.666,00 zł,
6) w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Wandy Chotomskiej –
2.848,00 zł,
7) w Samorządowym Przedszkolu nr 2 – 2.256,00 zł,
8) w Samorządowym Przedszkolu nr 3 – 1.880,00 zł,
9) w Samorządowym Przedszkolu nr 4 Misia Uszatka – 2.180,00 zł.
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