Zarządzenie Nr 456/18
Burmistrza Śmigla
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 439/18 Burmistrza Śmigla z dnia 5 lutego
2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustaleniu maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia
specjalności i form kształcenia w 2018 roku.
Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1189 ze zm.) oraz na podstawie § 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 dofinansowywanych
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 ze zm.) zarządzam, co
następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 439/18 Burmistrza Śmigla z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustaleniu
maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2018
r. zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie:
§1. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnione w budżecie Gminy
Śmigiel dzieli się następująco:
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§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom placówek oświatowych w Gminie Śmigiel.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

