
Uchwała Nr XX / 289 / 2004

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 22 października 2004 roku
 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. w
sprawie zasad  wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,  a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku o
zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Radę Oświatową 

 

 

Rada Gminy Pawłowice

uchwala:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXII/224/2000 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2000r. z późniejszymi zmianami
dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 14 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 
 

1. Tworzy  się  specjalny  fundusz  na  nagrody  dla  nauczycieli  za  ich  osiągnięcia  dydaktyczno  –
wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Środki funduszu dzieli się w następujący sposób: 

1)       80% środków na nagrody dyrektora,

2)       20 % środków na nagrody Wójta.

3. Wysokość  nagród ustala odpowiednio dyrektor  i  Wójt  na podstawie posiadanego funduszu,  przy
czym fundusz na nagrody Wójta może zostać zwiększony w ramach środków z budżetu gminy. 

4. Nagrody Wójta lub Dyrektora przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

5. Nauczyciel może otrzymać w ciągu roku tylko jedną nagrodę. 

6. Nie może otrzymać nagrody nauczyciel, który dopuścił się uchybień godności zawodu nauczyciela
lub obowiązkom określonym w art. 6 Karty Nauczyciela. 

7. Kryteria i tryb przyznawania nagród Wójta Gminy Pawłowice określa załącznik nr 5  do regulaminu. 

8. Kryteria i tryb przyznawania nagród dyrektora określa załącznik nr 6 do regulaminu.   

 

 

 



2) § 15 załącznika nr 1 do uchwały zostaje skreślony. 
 

 

3) załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 

„Kryteria i tryb przyznawania Nagród Wójta Gminy Pawłowice
 

1. Nagrody mogą być przyznane:

a)     dyrektorom szkół i przedszkoli na wniosek Wójta Gminy lub Dyrektora GZO, 
b)    nauczycielom na wniosek dyrektora danej szkoły,
c)     nauczycielowi na wniosek Wójta po zasięgnięciu opinii dyrektora danej szkoły.

2.   Kandydatów do nagrody Wójta dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej do zaopiniowania. 

3.   Do nagrody Wójta może być wytypowany nauczyciel, który:

1)       w  roku  poprzednim  uzyskał  szczególne  osiągnięcia  w  kilku  z  niżej  wymienionych
dziedzin                   i przepracował w szkole co najmniej 1 rok::

      a)  udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach         
artystycznych, zawodach sportowych, 

            b) efektywna praca z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjnei  wychowawcze,

            c)    nowatorstwo pedagogiczne, tj. programy autorskie, innowacje pedagogiczne, 

            d)    dbałość  o  wysoką jakość  nauczania poprzez podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej  i
metodycznej,

            e)   rozwijanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów,

            f)  prowadzenie  działalności  mającej  na  celu  zwalczanie  wśród  dzieci  i  młodzieży  przejawów 
                    patologii, 

            g)  podejmowanie  współpracy  z  instytucjami  i  organizacjami  celem  wspomagania  działalności
                   statutowej szkoły.

      2) przepracował w szkole co najmniej 5 lat i  posiada najwyższą ocenę pracy oraz ma znaczący dorobek
zawodowy w kilku dziedzinach określonych w pkt. 1  

 

4.   Do nagrody Wójta może być wytypowany dyrektor szkoły posiadający najwyższą ocenę pracy, który:

1)       spełnia wymagania określone w ust. 3 pkt. 1,

2)       pełni  funkcję dyrektora od co najmniej  roku i  ma wybitne osiągnięcia w zakresie kierowania
szkołą.

5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela stanowi załącznik nr 7  do regulaminu. 

6. Wniosek musi zostać złożony w sekretariacie Wójta do 20 września każdego roku.

7. Wnioski opiniuje 5 osobowa komisja powołana przez Wójta Gminy w skład której  wchodzi po jednym
przedstawicielu związków zawodowych. 

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy.”

 

 

 

4) załącznik nr 6 do Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
 



„Kryteria i tryb przyznawania Nagród Dyrektora
 

1. Nagrody dyrektora mogą być przyznane nauczycielom, którzy:

      1)  w  roku  poprzednim  osiągnęli  znaczące  sukcesy  w  kilku  z  wymienionych  niżej
dziedzin                              i przepracowali w szkole co najmniej rok:

            a)  ich  uczniowie  osiągnęli  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  konkursach
               artystycznych, zawodach sportowych,

            b) wykazują się inicjatywą i pomysłowością w stosowaniu różnych form, metod i środków  celem
podniesienia jakości pracy dydaktycznej szkoły,

            c) opracowują i  upowszechniają własne doświadczenia pedagogiczne, 

            d)  pracują  efektywnie  z  uczniami  posiadającymi  szczególne  potrzeby
edukacyjne                                               i wychowawcze,

            e) organizują zajęcia otwarte dla nauczycieli, rodziców, 

            f)  organizują konkursy, imprezy sportowe i artystyczne,

            g)  opiekują się organizacjami szkolnymi,

            h) angażują się w życie szkoły i tworzą jej pozytywny wizerunek,

2) przepracowali w szkole co najmniej 5 lat i w tym czasie uzyskali najwyższą ocenę pracy oraz bardzo
dobre wyniki w dziedzinach wymienionych w pkt. 1 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor.”

 

            5) wprowadza się załącznik nr 7 do Regulaminu o treści stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały.
 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


