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ZARZAI)ZENIE nm 66/2016
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSIrmGO

z dnia 12 k\wietnia 2016r.

w sprawie przyjecia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i pIZedSZkOIach prowadzonych pIZeZ gmine Drawsko Pomorskie.

Na podstawie § 6 ust. 3 roaporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z chia 29 marca
2002r. w sprawie sposobu podziahl 5rodk6w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pomiedzy      budge,ty      poszczeg6lnych      wojewod6w,      fo-      doskonalenia      zawodowego
doflnanSOWyWanyCh  Ze  Srodk6w  vyodybnionych  w  budretach  organ6w  prowadzapych  szholy,
wojewod6w, ministra wldsciwego do spraw oSwiaty i vychowania oraz szczeg61ovych kryteri6w
i trybu prz)-ash-ia tyCh frOdk6w a)z. U- Nr 46, poz. 430 ze 2m-) ZarZ2!dZa Sis, CO nastgPuje:

?1.Przyjmuje   sic   plan   dofmansowania   fo-   doskonalenia   zawodowego   nauczycieli
zatrudnionych  w  sZkolach   i   przedsZholach  prowadzonych  przez  gmine   Drawsko   Pomorskie
narok2016.

§2.Ze Srodk6w planu, o kt6r)m mowa w § 1, dofinansovllje Sic:

1),w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorshim:

a)   organizacje  szkolch,   seminari6w  oraz  konferencji   sZkolenio\vych  dla  nauczycieli,   w  i)m

nauczycieli zajmujqcych stanowiska  kierounicze - 34.950,00 z1,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane   przez   sZkely   lvyZsze   i   zaklady   ksztalcenia  nauczycieli

- 4.000,00 z1,

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

udzielonego  przez  dyrektora  salcoly  uczestnicza  w  r62nych  formach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupehiajq lub podnoszq kwalifihacje - 0 z1,

2) w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawsldm:

a)   organizacje   sZkoleh,   seminari6w  oraz  konferencji   sZkolenio\vych  dla  nauczycieli,   w  tym

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero`unicze - 4.500,00 zI,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane `przez   szkoly   vyzsze   i   zaldady   ksztalcehia   nauczycieli

- 1.500,00 Zl,

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

udzielonego  przez  dyrektora  szkoly uczestnicza w r6inych  fo-ach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupehiaja lub podnosz? kwalifikacje - 2.250,00 zl,



3) w Szkole Podstawowej w Netnie:

a)   organizacje   szkeled,   seminari6w  oraz  konferencji   sZkelenio`vych  dla  nauczycieli,   w  t)-

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero\unicze - 2.600,00 z1,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane   przez   sZkofy   \vyZsze   i   zaklady   ksztalcenia   nauczycieli

- 1.900,00 z1,

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

udzielonego  przez  dyrektora szkoly uczestnicza w r6znych fo-ach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg61noSci uzupeiniajq lub podnosza kwaliflkacje - 2.350,00 z,

4) w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim:

a)  organizacje  szkolch,   seminari6w  oraz  konferencji  szkolenio`vych  dla  nauczycieli,  w  t)-

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kierolunicze - 1 6.000,00 z1,

b)   oplaty   za  ksztalcenie  pobierane   przez   szkely   \vyZsze   i   zaklady   ksztalcenia  nauczycieli

- 6.000,00 z1,

c)   koszty   przejazdew   oraz   zakwaterowania   nauczycieli,   kt6rzy   na   podstawie   skierowania

udzielonego  przez dyrektora  sZkoly uczestnicza w r6inych fo-ach doskonalenia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupehiajq lub podnosza kwalifikacje - 7.600,00 z1,

5) w PIZedSZkOlu W Drawsku Pomorskim:

a)   organizacj?  szkoled,   seminari6w  oraz  konferencji   sZkelenio`vych  dla  nauczycieli,   w  i)m

nauczycieli zajmujapych stanowiska  kiero`unicze - 5.000,00 zl,

b)   oplaty   za   ksztalcenie   pobierane   przez   szkoly   `vy2sze   i   zaklady   ksztaleenia   nauczycieli

- 3.500,00 zI,

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

udzielonego  przez  dyrektora  sZholy uczestnicza w r6znych  formach  doskonalenia zawodowego,

a w szczeg6lnoSci uzupehiaja lub podnosza kwaliffl{acje - 4. 1 50,00 zI.

§3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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