Uchwała Nr XXVIII/161/09
Rady Gminy Gniewoszów
z dnia 22 kwietnia 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów

	Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91D pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego  - Zarządem Oddziału w Kozienicach, Rada Gminy Gniewoszów uchwala, co następuje:

 §1

	Ustala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

 §3

	Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.




Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś



















Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/161/09
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 22 kwietnia 2009r.

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Gniewoszów


ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE

 §1

	Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 poz. 674 z 2006r. z późn. zm.) tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego, które przyznaje Wójt Gminy i nagród dyrektorów szkół.

 §2

	Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1.	szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2.	dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1
3.	nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, o których mowa w pkt 1

§3

	Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za szczególne  osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, zwany dalej Regulaminem określa sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkołę  i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród, tryb przyznawania nagród oraz ich wysokość ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§4

	1.Zgodnie z art. 49 KN tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2.	Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród:

      a/ 20% - środków tego funduszu na nagrody Wójta Gminy
      b/ 80% - środków ze specjalnego funduszu na nagrody dyrektorów szkół

3.	Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
4.	Nagrodę mogą otrzymać nauczyciele oraz dyrektorzy szkół  dla których organem prowadzącym                                       jest gmina Gniewoszów, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§5

1.	Nagrody, o których mowa wyżej są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, nagrody mogą być przyznawane w innym czasie.

2.	Z funduszu do dyspozycji Wójta Gminy mogą być przyznawane nagrody dla dyrektorów
placówek oraz nauczycieli.


ROZDZIAŁ II
ZASADY SZCZEGÓŁOWE

§6

1.	Wysokość nagrody dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły uwzględniając zasady i kryteria
niniejszego regulaminu.

2.	Wysokość nagrody dla dyrektorów lub nauczycieli ustala Wójt Gminy uwzględniając
zasady i kryteria niniejszego regulaminu.

§7

1.	Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnia się w szczególności od:

     1/ posiadania wyróżniającej oceny pracy
     2/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej  lub
         opiekuńczej

2.	Dyrektor szkoły przyznaje nagrody dla nauczycieli a także wnioskuje o nagrody dla
     nauczyciela, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.1 oraz wypełnia dodatkowo     
     co najmniej cztery zadania spośród niżej wymienionych:
     1/ wdraża pozytywnie oceniane innowacje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
     2/ posiada wyniki uczniów biorących udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
     3/ aktywnie włącza się w działania inspirowane rozwojem szkoły,
     4/ angażuje się w prace społeczne szkoły,
     5/ poświęca uczniom i szkole dodatkowy czas,
     6/ podejmuje prace organizacyjne w radzie pedagogicznej lub w zespołach nauczycielskich,
     7/ organizuje wycieczki, imprezy poza lekcjami,
     8/ sprawuje opiekę nad organizacjami lub zespołami uczniowskimi,
     9/ bierze udział w różnych formach doskonalenia
   10/ podejmuje działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć           
         organizowanych przez szkołę

3.	Nagroda Wójta przyznawana jest dyrektorowi lub nauczycielowi po spełnieniu wymagań
zawartych w ust. 2 i 3 oraz za:
     
     1/ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
     2/ wysoki poziom organizacji pracy w szkole,
     3/ prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami finansowymi,
     4/ prawidłowe gospodarowanie mieniem szkoły
     5/ zaangażowanie w remonty szkoły
     6/ pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły,
     7/ współpracę z radą pedagogiczną, rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym,
     8/ organizowanie imprez okolicznościowych gminnych,
     9/ podejmowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniom i  
         nauczycielom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
   10/ inne osiągnięcia promujące szkołę.

§8

1.	Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor danej szkoły dla nauczycieli w niej zatrudnionych z
   własnej inicjatywy uwzględniając zasady i kryteria zawarte w regulaminie.

2.	Nagrody Wójta przyznaje Wójt Gminy dyrektorom placówek z własnej inicjatywy, a
    nauczycielom na  wniosek dyrektora szkoły uwzględniając zasady i kryteria zawarte w
    regulaminie.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: podstawowe dane osobowe, informacje o
    dotychczasowych wyróżnieniach, osiągnięciach, uzasadnienie wniosku.


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

