
Uchwała Nr XIV/103/03
Rady Miejskiej w  Drezdenku
z dnia 26 września 2003 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/256/01 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 
                    2001 roku dotyczącej Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku 
                    mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
                    prowadzonych przez Gminę Drezdenko

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 1a w związku z art. 91d  pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 118, poz. 112 ), jak również w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

uchwala,  co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko:

1. w § 40  zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:  

 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody  Burmistrza Miasta i Gminy

2. § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy przyznaje Burmistrz

3. w § 42 ust. 1 słowo „Zarząd” zastępuje się „Rada Miejska”.

§ 2

Ustala się Regulamin Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina
Drezdenko stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



Uzasadnienie

w sprawie:  zmiany Uchwały nr XXXII/256/01 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 
                    2001 roku dotyczącej Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku 
                    mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
                    prowadzonych przez Gminę Drezdenko.

Konieczność  wywołania  uchwały  w  sprawie  nagród  nauczycieli  wynika  ze  zmiany
przepisów  wprowadzonych  ustawą  z  dnia  23  sierpnia  2001r.  o  zmianie  ustawy  o  systemie
oświaty,  ustawy  –  Przepisy  wprowadzające  reformę  ustroju  szkolonego,  ustawy  –  Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 111, poz. 1194).
Wymieniona ustawa przekazała kompetencje ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli – radzie gminy.
Przedstawiony  powyżej  projekt  uchwały  w  zasadniczy  sposób  nie  odbiega  od  Regulaminu
przyjętego  przez  Zarząd  Miasta  i  Gminy  w  Drezdenku  w  roku  2000  –  na  mocy  wówczas
obowiązujących przepisów.



                Załącznik do uchwały Nr XIV/103/03

                                                                       Rady Miejskiej w Drezdenku

                                                                       z dnia 26 września 2003 roku

W sprawie: Regulaminu Nagrody Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

                     przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko.

I. Zasady ogólne

§ 1

1. Nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaje się nauczycielom szkół i przedszkoli,   

    dla których Gmina Drezdenko jest  organem prowadzącym.

2. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane z okazji innych ważnych 

     wydarzeń dotyczących nauczyciela lub placówki oświatowej.

§ 2

1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi   po przepracowaniu przez niego czterech lat 

   w zawodzie nauczycielskim i nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym 

    nauczyciel odszedł na emeryturę.

2. Nauczyciel może otrzymać nagrodę Burmistrza niezależnie od otrzymanej w ciągu roku 

    nagrody  dyrektora.

§ 3

Nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się

w jego aktach osobowych.

§ 4

Wysokość nagrody Burmistrza ustala corocznie Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko

.

II.  TRYB  przyznawania nagrody

§ 5

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:

- dla dyrektora przedszkola lub szkoły  - Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty,



- dla nauczyciela, w tym zajmującego inne niż dyrektor stanowisko kierownicze, dyrektor 

    przedszkola lub szkoły , w której zatrudniony jest nauczyciel, po uzyskaniu opinii Rady 

    Pedagogicznej przedszkola lub szkoły.

2. Ponadto z wnioskiem o nagrodę dla nauczyciela lub dyrektora może wystąpić:

- organizacja związkowa,

- stowarzyszenie  lub  instytucja,  której  statutowa  działalność  służy  oświacie  i

wychowaniu na terenie gminy,

- organy wewnętrzne szkoły  po zasięgnięciu opinii dyrektora.                     

§ 6

1.Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza  winien zawierać:

- nazwisko i imię kandydata,

- datę i miejsce urodzenia,

- staż pracy pedagogicznej,

- stopień  awansu zawodowego i kierunek wykształcenia,

- zajmowane stanowisko,

- ostatnią ocenę pracy i datę jej wydania,

- datę otrzymania ostatniej nagrody Dyrektora, Burmistrza, Kuratora, Ministra,

- opis osiągnięć kandydata w okresie od otrzymania ostatniej nagrody,

- opinię, zgodnie z wymogami § 5 ust. 1.

2. Wzór formularza wniosku o nagrodę ustala Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko

3. Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji zespołu w skład którego wchodzą:

- Burmistrz lub  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  - jako Przewodniczący 

      Zespołu,

- po jednym przedstawicielu działających w rozpatrywanych jednostkach nauczycielskich

  związków  zawodowych,

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Drezdenko. 

4.  Wnioski  o  przyznanie  nagród  Burmistrza  należy  składać  w  Miejsko-Gminnym  Zespole

Oświaty Drezdenko w terminie do 15 września każdego roku.

§ 7

1. Zawiadomieniu o posiedzeniu Zespołu podlegają wszystkie osoby wchodzące w jego skład.

2. Ustalenia Zespołu są ważne, jeżeli w jego pracach  udział bierze co najmniej trzech 



     członków,  w tym Przewodniczący.

§ 8

1. Zespół typuje do nagrody na zasadzie porozumienia, a w przypadkach spornych rozstrzyga 

    przez głosowanie.

2. Jeżeli w wyniku głosowania liczba głosów jest równa, decyduje  Przewodniczący Zespołu.

III.  Kryteria przyznawania nagrody

§ 9

Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie:

1/ dydaktyki ,

2/ wychowania i opieki,

3/ zarządzania szkołą lub przedszkolem ,

4/ działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Drezdenko.

§ 10

Za szczególne osiągnięcia uważa się działania w zakresie:

1/ Dydaktyki:

a/ uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

    standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

    klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania ucznia,

b/ doprowadzenia ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych       

    w skali  miejskiej, powiatowej ,regionalnej, wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej,

c/ opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich lub 

   nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie i przygotowanie pomocy 

   dydaktycznych.

2/ Wychowania i profilaktyki:

a/ uzyskiwanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

   wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

   zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego 

   dziecka,

b/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej uczniów,



c/ spełnianie, z wyboru uczniów, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz 

  młodzieżowymi, efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko 

  szkolne,

d/ organizacja wychowawczych imprez środowiskowych.

3/ Zarządzania przedszkolem lub szkołą :

a/ tworzenie warunków do:

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności i przedsiębiorczości 

   uczniów,

- uzyskiwania sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz materialną uczniów, 

  którzy takiej pomocy potrzebują,

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów pedagogicznych lub 

  programów autorskich,

b/ przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca ze  środowiskiem i innymi 

   organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami,

c/ efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d/ skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków dyrektora 

   zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych,

e/ gospodarowanie  środkami finansowymi, 

f/ pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

4/ Znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania na terenie

Gminy:

a/ efektywna praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie dydaktyki oraz wychowania i opieki        

    w instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, 

    statutowo jednak z nią związanych,

b/ efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego  w Gminie Drezdenko.

§ 11

1. Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy , którzy posiadają  wyróżniającą ocenę pracy

pedagogicznej oraz spełniają co najmniej cztery kryteria określone w § 10.

2. Nagrodę otrzymuje nauczyciel, który przepracował w danej placówce co najmniej jeden rok

szkolny.



IV.   Ustalenia końcowe

§ 12

Za sprawną organizację czynności związanych z przyznaniem i wręczeniem nagrody Burmistrza

odpowiedzialny  jest  Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Zespołu  Oświaty  w  Drezdenku,  a  w

szczególności:

1/ ustalenie harmonogramu działań,

2/ przekazanie niniejszego regulaminu miejskim przedszkolom i szkołom  oraz innym 

    zainteresowanym instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom,

3/ przyjmowaniem wniosków,

4/ organizację posiedzeń zespołu rozpatrującego wnioski,

5/ organizowanie uroczystych wręczeń nagród

§ 13

1. Regulamin został uzgodniony z właściwymi strukturami związków zawodowych 

   działającymi w oświacie: Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego

  w Drezdenku i Zarządem Międzyszkolnej Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ

„Solidarność” w Drezdenku.    

  Oświaty   i Wychowania w Drezdenku .

2. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia, z zastrzeżeniem ust.1.

Przepisy  przejściowe

§ 14

§ 6 ust. 4 regulaminu Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy wchodzi w życie z dniem 1.01.2004r.




