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ZARZADZEnrm NR 31/2017
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSIREGO

z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie przyjecia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycie]i
zatrudnionych w szkolach i przedszholach prowadzonych przez gmine Drawsko Pomorskie.

Na podstawie § 6 ust.3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z cia 29 marca
2002r. w sprawie sposobu podziafu Srodk6w na wspierahie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiedzy      budiety      poszczeg61nych      wojewod6w,      fo-      doskonalenia      zawodowego
doflnansowywanych  ze  Srodk6w  \vyodr?bhionych  w  budzetach  organ6w  prowadzacych  sZholy,
wojewod6w, ministra wla5ciwego  do spraw oSwiaty i \vychowania oraz szczeg6Iorvych kr]rferi6w
i trybu przyznawania tych frodk6w @z.  U.  z 2002 I. Nr 46, poz.  430; zm.: Dz.  U.  z 2015 I.  poz.
1973) zarzadza si?, co nastepuje:

§1.Przyjmuje   sic   plan   dofmansowania   fo-   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli
zatnldnionych   w  szkctach   i   przedszkolach  prowadzonych  przez   gming   Drawsko   Pomorskie
na rok 20 17 zgodnie, z kt6r]- dofmansovllje Si?:

1) w Szkole Podstawowej w DI.aWSku Pomorskim:

a)   organizacje   szkoleh,   seminari6w  oraz  konferencji   szkeleniorvych  dla  nauczycieli,  w  tym

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero\unicze - 3 1.200,00 Zl,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane   pIZeZ   SZkOly   `vyZsze   i   zaklady   ksztalcehia   nauczycieli

- 4.000,00 zI,

c)   koszty   przejazd6w   oraz   zalowaterowahia   nauczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowania

udzielonego  przez  dyrektora  szkoly  uczesrfuczq  w rdinych  fo-ach  doskonalehia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupeiniaja lub podnosza kwalifikacje - 700 z1,                             I

2) w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim:

a)   organizacje  szkoleh,   seminari6w  oraz  konferencji   szkolenio\vych  dla  naucaycieli,  w  i)m

nauczycieli zajmujacych stanowiska  kiero\unicze - 3.500,00 z1,

b)   oriaty   za   ksztalcenie   pobierane   przez   sckoly   lvyZsze   i   zaklady   ksztalceria   nauczycieli

-  1.OOO,00 z1,

c)   koszty   przejazd6w   oraz   zalcwaterowania   nauczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowania

udzielonego  przez  dyrektora  szkory  uczestnicza  w  r6znych  formach  doskonalenia  zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupelriaja lub podnosza kwalifikacje - 500,00 zl,



3) w Szkole Podstawowej w N?tnie:

a)   organizacj?  szkoleh,   seminari6w  oraz  konferencji   szkolenio\vych  dla  nauczycieli,   w  i)m

nauczycieli zajmujqcych stanowiska  kierormicze - 1.600,00 z1,

b)   oplaty   za   ksztalcehie   pobierane   przez   szkoly   vyzsze   i   zaklady   ksztalcenia  nauczycieli

- 1.000,00 zl,

c)   kqszty   przejazd6w   oraz   zckwaterowania   nauczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowaria

udzielonego  przez  dyrektora  szkoly  uczestnicza  w  rdinych  formach  doskonalenia  zawodowego,

a w szczeg61noSci uzupelniaja lub podnosza lowalifikacje - 500,00 z1,

4) w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim:

a)   oieanizacje   szkolch,   seminari6w  oraz  konferencji   szkolerio\vych  dla  nauczycieli,  w  tym

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero`rmicze - 1 1.500,00 z1,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane   przez   szkoly   `vyZsze   i   zaklady   ksztalcenia   nauczycieli

- 5.OdO,00 z1,

c)   koszty   przejazd6w   oraz   zakwaterowania   rmuczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowania

udzielonego  przez  dyrektora  sckory  uczestnicza w rdinych fo-ach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupehiaja lub podnosza kwalifikacje - 500,00 zI,

5) w Przedszkolu w Drawshl Pomorskim:

a)   organizacje   szkoleh,   seminari6w  oraz  konferencji   sZkelehio`vych  dla  nauczycieli,  w  i)-

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero\unicze - 7.000,00 zl,

b)   oplaty   za   ksztalcerie   pobierane   przez   szkoly   vyzsze   i   zcklady   ksztalcenia   nauczycieli
- 3.500,00 zI,

c)   kdszty   przejazd6w   oraz   zatwaterowania   nauczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowania

udzielonego  przez  dyrektora  szkoty  uczestnicza  w  rdinych  formach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg61noSci urupehiaja lub podnosza kwaliflkacje - 500,00 z1.

§2. Zarzadzehie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


