
 

ZARZĄDZENIE Nr 15/11 

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

     w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu podziału środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych   

i oddziałach przedszkolnych w Gminie Złotów oraz ustalenia na rok 2009 planu 

dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli szkół  prowadzonych przez 

Gminę Złotów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie może być  przyznane 

 

   Na podstawie art.31, art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz.1591 z późn. zm.), art.70 a ust.1 i ust. 2a ustawy                  

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  

oraz § 2 ust.1 pkt.6 i ust.2 pkt.1 i 2, § 6 ust. 2 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. Nr 46, poz.430) zarządzam, co następuje  : 

 

     § 1.  W Zarządzeniu Nr 106/09 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w Gminie 

Złotów oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotów, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia  nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane oraz 

w Zarządzeniu Nr 153/10 Wójta Gminy Złotów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach 

przedszkolnych w Gminie Złotów oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych  przez Gminę Złotów , 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie może być przyznane, wprowadza się zmiany : 

 

       - w  § 1. skreśla się „przyjmuje się na rok 2010” i w to miejsce wpisuje się  

„przyjmuje się na rok 2011” 

 

       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/10 Wójta Gminy Złotów z dnia  4 marca 2010 r. 

zastępuje się załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

 



§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom Szkół na terenie Gminy Złotów. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Załącznik  do Zarządzenia Nr 15/11 

                                                                                          Wójta Gminy Złotów z dnia 23 lutego 2011 r. 

 

 

 

 

PLAN 

  DOFINANSOWANIA 

  FORM  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH  

W  SZKOŁACH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZŁOTÓW 

 

 

 

 

SZKOŁA 

 

PLAN 

 NA ROK  2011 

Szkoła Podstawowa w Sławianowie  5 217,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar  

w Kleszczynie 

 5 133,00 zł  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Świętej 

 6 566,00 zł + 249,00 zł (świetlica) 

Szkoła Podstawowa w Zalesiu  3 576,00 zł 

Szkoła Podstawowa w Stawnicy  4 110,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika  

w Górznej 

 5 000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy  

w Radawnicy 

 7 862,00 zł 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy  6 132,00 zł + 297,00 zł (świetlica) 

Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II 

w Świętej 

 6 640,00 zł + 527,00 zł (świetlica) 

                                   R A Z E M:  50 236,00 zł  

+ 1 073,00 zł (świetlica) 

 

 

 

 

                                                                                    


