Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.86.2019
BURMISTRZA LĄDKA -ZDROJU
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w zw. z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 136) oraz w związku z uchwałą Nr III.15.2018 Rady Miejskiej LądkaZdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2019 r. zarządza się, co
następuje:
§1
Ustala się na 2019 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Ustala się na 2019 rok maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
pobieranych przez uczelnie w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków za opłatę
czesnego.
2. Ustala się, że w 2019 r.
nauczycieli w zakresie:

dofinansowanie przyznawane jest do studiów podyplomowych

a) biologii,
b) przyrody,
c) historii i wiedzy o społeczeństwie,
d) geografii,
e) integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
f) wczesnego wspierania rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem,
g) logopedii.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół/przedszkola prowadzonych przez Gminę
Lądek-Zdrój.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.86.2019 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI NA 2019 ROK
FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

dopłaty do czesnego
za studia
podyplomowe

udział nauczycieli
w konferencjach,
wykładach,
warsztatach,
szkoleniach

koszty przejazdów nauczycieli
uczestniczących w formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli

przyznana
kwota ogółem

Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi w Lądku-Zdroju

3048,00

1326,00

-

4374

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju

1200,00

15865,00

-

17065,00

Szkoła Podstawowa
im. W. Witosa w
Trzebieszowicach

4800,00

2252,00

300,00

7352,00

Gimnazjum Publiczne im. gen.
S. Maczka w Lądku-Zdroju

-

2714,00

200,00

2914,00

Liceum Ogólnokształcące
im. A. Zawady w Lądku-Zdroju

-

3995,00

-

3995,00

Nazwa szkoły/przedszkola

Razem

35 700,00

