ZARZĄDZENIE NR 62/2016
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 27 kwietnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie Nr 229/2015 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane
Na podstawie § 6 ust. 2 oraz § 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. Nr 46,poz. 430) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 229/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5) Przedszkole w Książu Wlkp. – język angielski, zarządzanie oświatą”
2) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
”§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust.1, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się w Sekretariacie
szkoły w terminach:
1) od dnia 1 lutego do dnia 31 marca danego roku,
2) od dnia 1 października do dnia 30 listopada danego roku.
2. W uzasadnionych przypadkach, związanych z organizacją i terminem formy dokształcania,
dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
formy doskonalenia.
3. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i złożone terminowo.”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

