Uchwała Nr 41.79.2011
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 17 października 2011r.
o zmianie Uchwały Nr 9/12/11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 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)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr 9/12/11 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Leski jest organem
prowadzącym, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku nr 2 do Uchwały, pkt 2 i 6 otrzymują brzmienie:

L.p.

Koszt
szkolenia

Proponowane
dofinansowanie

Czy dofinansowanie
jest zgodne z
wieloletnim planem
doskonalenia
nauczycieli (TAK,
NIE-uzasadnienie)

1 osoba

Kurs-egzaminatora
maturalnego z
przedmiotu- żywienia
i gospodarstwa
domowego

2000

1000

TAK

0

1 osoba

Kurs-egzaminatora
maturalnego z
przedmiotu- żywienia
i gospodarstwa
domowego

2000

1000

TAK

0

Członkowie Rady
Pedagogicznej

Konferencje,
szkolenia Rady
Pedagogicznej

2000

2000

TAK

2000

Imię i nazwisko lub
liczba uczestników

Forma doskonalenia

2.

6

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Leskiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2011

plan

