ZARZĄDZENIE NR 100/2017
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania form
doskonalenia nauczycieli w roku 2017
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.
zm.) oraz §6 ust. 3 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 budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych
w budżetach 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 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2017 Wójta Gminy Sławno z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017, który otrzymuje treść
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2017
Wójta Gminy Sławno
z dnia 25 października 2017r.
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Organizacja
szkoleń,
seminariów
oraz
konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze.
Przygotowanie materiałów szkoleniowych
i promocyjnych.
Organizacja
warsztatów
metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form
doskonalenia
zawodowego
wynikających
z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.
Organizacja i prowadzenie :
a) wspomagania szkół i placówek,
b) sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli
zajmujących
stanowiska
kierownicze,
Szkolenie rad pedagogicznych.
Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych
przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
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3.050,00

2.400,00

3.540,00

2.000,00

1.600,00

350,00

Przedszkole Gminne
w Gwiazdowie

Szkoła Podstawowa
w Bobrowicach

Organizacja doradztwa metodycznego dla
nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru
godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę,
dodatków
funkcyjnych
oraz
podróży
służbowych doradców metodycznych.

Szkoła Podstawowa
w Żukowie

1

Zespół Szkół
we Wrześnicy

Zadanie

Zespół Szkół
w Sławsku

Lp.

Szkoła Podstawowa
w Warszkowie

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017
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3.700,00
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4.160,00

1.400,00

2.356,00

2.560,00

9.750,00

6.510,00

7.700,00

6.150,00

4.980,00

6.060,00

Koszty przejazdów oraz zakwaterowania
i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie
skierowani udzielonego przez dyrektora szkoły
lub przedszkola uczestniczą w różnych formach
doskonalenia zawodowego, a w szczególności
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
RAZEM
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