
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 67/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 grudnia 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  55/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 grudnia  2018  r.  w sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Departamentu Oświaty i Wychowania

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 85 Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin (j.t.  Obwieszczenie
Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  31  października  2019  r.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Departamentu  Oświaty  i  Wychowania,
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 55/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
31 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Departamentu
Oświaty  i  Wychowania  (j.t.  Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
31 października 2019 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) użyte w  w § 4 w ust.  1 i  w § 7 w pkt 1 wyrazy „z późn. zm.” zastępuje się
wyrazami „(j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października
2019 r.)”;

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    „3. Stanowisko  pracy  ds.  koordynacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
         realizuje w szczególności zadania z zakresu: 

    1) opracowywania  –  na  każdy  rok  budżetowy  –  planu  dofinansowania
        (ze  środków na  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli)  form doskonalenia
        zawodowego nauczycieli;

    2) przygotowywania merytorycznych materiałów niezbędnych dla opracowania
        podziału środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe
        nauczycieli,  w  tym projektów zarządzeń Prezydenta  w sprawie  ustalenia
        planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkół
        i  placówek  oraz  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  kosztów  udziału
        nauczycieli  w  formach  doskonalenia  zawodowego  oraz  kształcenia
        prowadzonego przez szkoły wyższe i  placówki  doskonalenia nauczycieli,
        a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie
        jest przyznawane;
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    3) przygotowywania sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach związanych
        z  doskonaleniem  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach  miasta  Lublin,
        koordynowania sprawozdawczości dyrektorów szkół i placówek dotyczącej
        sposobu  wykorzystania  środków  przyznanych  na  dofinansowanie
        doskonalenia zawodowego nauczycieli;

    4) współpracy  z  różnymi  placówkami  doskonalenia  nauczycieli,
        a  w  szczególności  z  Lubelskim  Samorządowym  Centrum  Doskonalenia
        Nauczycieli;

    5) współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

    6) analizy  i  upowszechniania  ofert  podmiotów,  których  zadania  statutowe
        obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;

    7) ewaluacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w mieście Lublin;

    8) współpracy  z  innymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  sprawach
        związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

    9) upowszechniania wśród dyrektorów szkół informacji o zmianach przepisów
        prawa regulujących doskonalenie zawodowe nauczycieli;

      10) współpracy ze szkołami wyższymi;

      11) prowadzenia  egzaminów  nauczycieli  kontraktowych  na  stopień  awansu
            zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przygotowania dokumentacji
            egzaminacyjnej i poegzaminacyjnej;

      12) opracowywania  i  analizy  wyników  egzaminów  zewnętrznych  szkół
            funkcjonujących w mieście Lublin dla potrzeb „Informacji o stanie realizacji
            zadań oświatowych”.”;

3) w § 17 w pkt 3, w § 18 w ust. 2 w pkt 6 oraz w § 19 w ust. 2 w pkt 4 i w ust. 3 w pkt
5 skreśla się wyrazy „Wydziałem Projektów Nieinwestycyjnych,”;

4) w § 18 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy „Wydziałem Projektów Nieinwestycyjnych
oraz”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Miasta Lublin

                (-) dr Krzysztof Żuk

     Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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