
ZARZĄDZENIE 189/2019
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 02 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 63/2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach,  dla których Gmina Wołczyn  jest

organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,
szczegółowych  celów  szkolenia  branżowego  oraz  trybu  kierowania  nauczycieli  na  szkolenia
branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Po uwzględnieniu zgłoszonych potrzeb dyrektorów jednostek oświatowych, w załączniku nr 1 do
zarządzenia  nr  63/2019  Burmistrza  Wołczyna  z  dnia  01  kwietnia  2019  roku  w  sprawie
dofinansowania  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolu  oraz
szkołach,  dla  których  Gmina  Wołczyn  jest  organem  prowadzącym,  ustęp  3  punkt  2)  planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 otrzymuje brzmienie:
„2)  kwotę  35.000  zł  przeznacza  się  do  dyspozycji  dyrektorom  szkół  i  przedszkola  na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczących kierunków przedstawionych w
polityce oświatowej państwa biorąc pod uwagę plan rozwoju szkoły/przedszkola, wieloletni plan
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  perspektywy  dalszego  zatrudnienia  oraz  potrzeby
edukacyjne  szkoły/przedszkola  wg  poniższej  tabeli  biorąc  pod  uwagę,  że  pierwszej  kolejności
dofinansowanie  przyznaje  się  nauczycielom  kształcącym  się  celem  uzyskania  kwalifikacji
zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły lub przedszkola.
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w Wołczynie
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Wołczynie

Szkoła
Podstawowa 

Nr 2 w
Wołczynie
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w
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Górnej

Szkoła
Podstawowa
w Wąsicach

Przedszkole
Publiczne w
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801
80146

Kształcenie w szkołach wyższych i 
zakładach kształcenia nauczycieli 5.414,00 1.500,00 4.600,00 2.000,00 0.0 2.000,00 2.100,00

801
80146

1. Przejazdy oraz zakwaterowanie i 
wyżywienie związane z realizacją 
wybranej formy doskonalenia
2. Szkolenia rad pedagogicznych, 
warsztaty metodyczne i 
przedmiotowe, kursy, kwalifikacyjne, 
doskonalące, instruktorskie, 
seminaria, konferencje oraz inne 
formy doskonalenia związane z 
nauczanym przedmiotem

8.551,18 2.825,00 272,82 1.471,00 1.647,00 1.396,00 1.223,00

Razem
13.965,18

zł
4.325,00 zł

4.872,82 zł 3.471,00 zł 1.647,00 zł 3.396,00 zł 3.323,00 zł

”, natomiast skreśla się ustęp 3 punkt 3) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2019.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                  Burmistrz                    

                                                                                                                             mgr Jan Leszek Wiącek 


