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ZARZĄDZEN|E NR 102/2007
BURM|STRZA MIASTA I GMINY zŁocIEMEc
z dnia27 listopada2007r.
zmieliające zarządzeniew sprawie prz ęcia planu dołinansorvania
form doskonalenia
zawodowegonauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez
gminęZlocieniec'
Na podstawies ó ust.2RozporządzeniaMinista EdukacjiNarodoweji Sportuz dnia 29
rrarca 2002|, w sprawie sposobu podziafu środkówna wspieranie doskonalenia zawodowęgo
naucfycieli pomiędzy budŹętyposzczególnychwojewodów' form doskonaleniazawodowego
dofinansow}.lvanychze śIodkówwyodrębnionychw budżętachorganów prowadzących szkoły,
wojewodów'ministrawłaściwego
do sprawoświaty
i wychowaniaoraz szczegółowych
kry'teriówi
trybuprzyznawaniatych środków( Dz. U. Nt 46, poz' 43o ) zArządfasię' co następuje:
$l'W ZarządzeniuNr 1712007Bumistrza Miasta i Gminy Złocięnięcz dnia 26 lutego
2007r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionychw szkołach i przedszkolach prowadzonych przez grninę Złocienjec' zmienionym
zuządzeriem Nr 9,7D007 Blumistrza Miasta i ominy Z|ocięliec z dnia 7 listopada 200h'
zmieniającym zxzĄdzenie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania fom

doskonalęnia

zawodowegonauczycieli zatrudnionych vr' szkołachi przedszkolach prowadzonych przez gminę
Złocieniec' zarządzeniemNr 9912007Burmistrza Miasta i Gminy Ztocieniec z dnia 7 listopada
2007r' zmieniającym zarzĄdzenrew sprawie przyjęcia planu dofinansowaniaform doskonalenia
zawodowęgonauczycieli zatrudnionych w szkołachi przedszkolach prowadzonych przez gminę
z|ocjeniec oruz zalządzeniernNr l0l/2007 BurmistŹa Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 26
listopada 2007r. zmieniając1m zarządzerne w sprawię przyjęcia planu dofina$owania form
doskonaleniazawodow€ g o nauczycie]izatludirionychv'' szkołachi przędszkolachprowadzonych
przez gminęZłocieńec wprowadzasię następującezmiany:
l.paragraf2punktl) otrzymujebrzmierue:
Nr l w Złocięńcu:
ll)w Szko|ePodstawowej
l.szkoleńaradpedagogicznych 1.800,00zł'
2'op|aty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
przezd}Tektora
szkoły_ 1.8,17
zawodo\łego
nauczycieliskierowanych
'00 zł'
nauczycięli_ 3'000'00
za ksŹałceniepobieraneprzez szkoływyższei zakladykształcęnia
3.opłaty
4.koszty przejazdów oraz zakwaterowanianauczycieli' któtzy na podstawie skierowania
udzielonegopzez dyrektoraszkoĘ uczestnicząw różnychformachdoskonaleniazawodowego'a w
szczególności
uzupełniaj
ą lub podnosząkwalifikacje 1.878'00zł,
do szkoleniaradypedagogicmejlub
materiałówszkoleniowychi informacyjnych
s.przygotowanie
wa$ztatów-3' 840'00zł;.

2,paragaf 2 punkt 4) otrztmuje brzrnieme:
;4)wGirmazjum NI 1 w złocieńcu:
1.szkoleniarad pedagogicznych_ 660'00 zł
i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowegoirauczycieli skierowaaychprzez d)tektoraszkoĘ _ 5'063,00zł
3.koszty przejazdów oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy n podstawie skiero\ł'ania

2.ortaty za kursy kwalifikaclne

udzielonegoprzez dyrektoraszkoĘ uczestnicząw różnychformach doskonaleniazawodowego,a w
3.602'00Ą
szczęgólnościuzupeŁńająlub podnosząkwalifikĄe
4.pŹygotowaniemateriałówszkoleniowych i bformacyjnych do szkolenia rady Pędagogicaej lub
w asztatów _ 3.740'oo z]:,'
$2.Zarządzeniewchorlzi w żryciez dniem podjęcia.

