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Dariusz Chromiec
dnia 5 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Stronie Śląskie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IV/14/18 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok (ze zm.) – Burmistrz Stronia
Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2019 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 0,8 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi kwotę 30 944,00
PLN.
§ 2. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniający wnioski
dyrektorów szkół i placówek oświatowych:
1. na realizację zadań wynikających z § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku przeznacza się kwoty:
1) Przedszkole Miejskie

- 3 800,00 PLN,

2) Szkoła Podstawowa

- 5 000,00 PLN,

3) Zespół Szkół Samorządowych

- 6 000,00 PLN.

2. na realizację zadań związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady
doskonalenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, przeznacza się
dla wszystkich szkół i placówek oświatowych kwotę w wysokości 16 144,00 PLN na zasadach określonych
w odrębnym zarządzeniu w sprawie udzielania dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stronie
Śląskie.
3. maksymalna kwota dofinansowania opłat o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane wynosi do 50% czesnego lub opłat poniesionych przez nauczyciela na
określoną formę kształcenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Stronie Śląskie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
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