Uchwała XLVI / 245 / 2006
Rady Gminy Cisek
z dnia 27 pa dziernika 2006 r.
w sprawie regulaminu okre laj cego niektóre zasady wynagradzania za
prac oraz wysoko i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2007
Działaj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z2005r Nr172 poz.1441, Dz.U. z 2006r Nr 17
poz.128), oraz art. 30 ust. 6, art.49 ust. 2 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304,
Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 179, poz. 1845) oraz 2005r, Nr 10 poz.71, Nr 167 poz.1397,
Rada Gminy Cisek uchwala co nast puje :

REGULAMIN

okre laj cy niektóre zasady wynagradzania za prac
oraz wysoko i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2007
Rozdział I
Postanowienia wst pne
§1
1. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w :
a) publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi,
b) publicznych szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi
c) publicznych gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi,
d) placówkach o wiatowo - wychowawczych,
dla których organem prowadz cym jest Gmina Cisek
2. Regulamin okre la wysoko oraz szczegółowe warunki przyznawania :
a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za warunki pracy,
d) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
e) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zast pstw dora nych,
f) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

§2
Ilekro w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bli szego okre lenia o:
1. Karcie Nauczyciela – rozumie si przez to ustaw z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela,
2. Ustawie o systemie o wiaty – rozumie si przez to ustaw z dnia 7 wrze nia 1991 roku o
systemie o wiaty,
3. rozporz dzeniu – rozumie si przez to rozporz dzenie wydane na podstawie w art.30
ust.5 ustawy Karta Nauczyciela.
4. wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie si przez to wynagrodzenie zasadnicze
nauczyciela okre lone w rozporz dzeniu, o którym mowa w pkt 3,
5. organie prowadz cym - nale y przez to rozumie Gmin Cisek.
6. szkole - nale y przez to rozumie publiczne przedszkole, publiczn szkoł podstawow ,,
publiczne gimnazjum, dla których organem prowadz cym jest Gmina Cisek,
7. nauczycielu - nale y przez to rozumie nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której
mowa w pkt. 6,
8. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale y przez to rozumie nauczyciela, któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły o której mowa w pkt.6,
9. uczniu - nale y przez to rozumie tak e wychowanka,
10. wójcie – nale y przez to rozumie Wójta Gminy Cisek,
11. roku szkolnym - nale y przez to rozumie okres pracy szkoły od 1 wrze nia danego roku
do 31 sierpnia roku nast pnego,
12. roku bud etowym - nale y przez to rozumie okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego
roku kalendarzowego,
13. klasie - nale y przez to rozumie klas szkoln
14. oddziale - nale y przez to rozumie tak e oddział lub grup
15. tygodniowym obowi zkowym wymiarze godzin - nale y przez to rozumie tygodniowy
obowi zkowy wymiar godzin, okre lony w art.42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Rozdział II
Dodatek funkcyjny
§3
1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz nauczycielom realizuj cym dodatkowe zadania.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom, którym powierzono inne
stanowisko kierownicze okre lone w statucie szkoły, przedszkola.
2) za wychowawstwo klasy,
3) za opiek nad sta em,
4) za konsultacje i doradztwo metodyczne
§4
1. Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy, a w stosunku do
nauczyciela - dyrektor szkoły.
2. Wysoko dodatków funkcyjnych okre la tabela;
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Tabela dodatków funkcyjnych
l.p.

1.

Miesi czna wysoko dodatku
(w % od stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem
pedagogicznym)

Stanowisko

Dyrektor i wicedyrektor
- Przedszkola czynnego do 5 godz.
- Przedszkola czynnego do 9 godz.
- Szkoły podstawowej i gimnazjum
do 8 oddziałów
powy ej 8 oddziałów

do 20
do 25
do 30
do 40
6

2.

Za opiek nad sta em

3.

Za wychowawstwo

3

Za konsultacje i doradztwo metodyczne

3

4.

§5
Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora okre lana jest z uwzgl dnieniem:
1) ilo ci oddziałów w placówce,
2) warunków organizacyjnych w danej placówce,
3) liczby stanowisk kierowniczych w placówce,
4) warunków rodowiskowych i społecznych, w których szkoła, przedszkole funkcjonuje.
§6
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 3, powstaje od pierwszego dnia
miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast piło powierzenie funkcji, a je eli
powierzenie nast piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono pełnienie funkcji na czas okre lony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcze niejszego
odwołania - z ko cem miesi ca, w którym nast piło odwołanie, natomiast je eli
odwołanie nast piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przysługuje równie
nauczycielom, którym powierzono obowi zki kierownicze w zast pstwie, po jednym
miesi cu pełnienia zast pstwa.
4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2
tylko za jeden oddział, niezale nie od liczby oddziałów, w których prowadz zaj cia.
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5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zaj dodatek, o którym mowa
powy ej, przysługuje w wysoko ci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
6. W przypadku zbiegu tytułów do kilku dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuj
wszystkie dodatki, do których nabył prawo.
§7
Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nie usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze,
4) w przypadku zaprzestania pełnienia z innych powodów obowi zków, za wykonywanie
których przyznano dodatek, ze skutkiem wstrzymania jego wypłaty od pierwszego dnia
miesi ca nast puj cego po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a je eli zaprzestanie pełnienia
funkcji nast piło od pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
§8
Dodatek funkcyjny wypłaca si z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§9
1. Wysoko rodków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
wynosz 5% planowanych rocznych rodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
2. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek przyznawane s w ramach dodatkowego
odpisu w wysoko ci 20% rodków planowanych na wynagrodzenia zasadnicze
dyrektorów.
3. rodki wskazane w ust. 1 i 2 planowane s w bud etach placówek.
§ 10
1. Dodatek motywacyjny mo e by przyznany nauczycielowi , za wyj tkiem nauczyciela
sta ysty, posiadaj cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie
szkoły

§ 11
1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielowi za szczególne osi gni cia
dydaktyczne, wychowawcze lub opieku cze, wysok jako wiadczonej pracy, w tym
zwi zanej z dodatkowym zadaniem lub zaanga owaniem w przygotowanie do zaj ,
samokształcenie i doskonalenie zawodowe, w szczególno ci:
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1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzgl dnieniem ich mo liwo ci oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osi gni dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych,
3) opracowanie i wdra anie programów autorskich,
4) publikacje na tematy dydaktyczne, wychowawcze, opieku cze zwi zane z gmin ,
regionem, rodowiskiem lokalnym,
5) umiej tne rozwi zywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
6) pełne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebuj cych szczególnej opieki,
7) diagnozowanie i analizowanie efektów własnej pracy z uwzgl dnieniem wyników
we własnym planie rozwoju zawodowego,
8) pełnienie funkcji opiekuna sta u nad nauczycielem, który uzyskał pozytywn ocen
dorobku zawodowego,
9) aktywn , społeczn działalno na rzecz o wiaty w strukturach społecznych samorz du
gminnego, w organizacjach zwi zkowych oraz organizacjach o wiatowowychowawczych na wszystkich szczeblach ich działalno ci,
10) udział w organizacji imprez i uroczysto ci szkolnych,
11) opiekowanie si samorz dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działaj cymi na terenie szkoły,
12) udzielanie uczniom indywidualnej pomocy dydaktycznej i wychowawczej w czasie
wolnym od pracy.
2. Dyrektor szkoły mo e otrzyma dodatek motywacyjny za wyró niaj ce pełnienie
funkcji kierowniczej, w szczególno ci za:
1) umiej tno rozwi zywania znacz cych problemów szkoły oraz sprawn organizacj
jej pracy,
2) wdra anie innowacji i programów autorskich w szkole,
3) wprowadzenie skutecznych mechanizmów motywuj cych pracowników, uczniów,
rodziców i rodowisko lokalne do pracy na rzecz szkoły, jej sprawnego działania i
rozwoju,
4) wyró niaj ce wyniki wizytacji szkoły,
5) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz spraw administracyjnych.

§ 12
1. Dodatek motywacyjny przyznaje si na czas okre lony, nie krótszy ni 6 miesi cy i nie
dłu szy ni rok szkolny, po zasi gni ciu opinii zakładowej organizacji zwi zkowej, z
zastrze eniem ust.2
2. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas okre lony dodatek motywacyjny przyznaje si na
okres nie dłu szy ni do dnia rozwi zania umowy o prac .
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§ 13
1. Wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania,
uwzgl dniaj c poziom warunków, o których mowa w § 9 ustala dyrektor szkoły
w wysoko ci do 20% wynagrodzenia zasadniczego, a w stosunku do dyrektora
Wójt Gminy w wysoko ci do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dyrektor przyznaje dodatki motywacyjne dla nauczycieli w ramach rodków
okre lonych w § 9 ust 1., natomiast Wójt Gminy przyznaje dodatki motywacyjne dla
dyrektorów szkół w ramach rodków okre lonych w § 9 ust. 2.
§ 14
Dodatku motywacyjnego nie wypłaca si w okresie:
1) urlopu dla poratowania zdrowia,
2) urlopu bezpłatnego,
3) innych okresów, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
§ 15
Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku motywacyjnego w przypadku przeniesienia do innej
szkoły, dla której organem prowadz cym jest Gmina Cisek.
§ 16
Dodatek motywacyjny wypłaca si z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatki za wysług lat
§ 17
1. Nauczycielom przysługuj dodatki za wysług lat wypłacane w wysoko ci i na zasadach
okre lonych w art.33 Ustawy Karta Nauczyciela.
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Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
§ 18

1. Nauczycielom pracuj cym w trudnych, uci liwych lub szkodliwych dla zdrowia

warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, zgodnie z
postanowieniem art. 34 ust. Karty Nauczyciela oraz Rozporz dzenia.
2. Ustala si nast puj ce wysoko ci dodatków za trudne lub uci liwe warunki pracy,
procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
a) za trudne warunki pracy 25%
b) za uci liwe warunki pracy 30%
3. Dodatki wypłaca si proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowi zuj cego
pensum w warunkach trudnych lub uci liwych.
4. Dodatek za prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia okre lony jest przez odr bne
przepisy.
3. Dodatków za warunki pracy nie wypłaca si w okresie:
a) urlopu dla poratowania zdrowia
b) urlopu bezpłatnego
c) innych okresów, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze
4. W razie zbiegu tytułów do w/w dodatków- przysługuj oba dodatki
5. Wypłata dodatków nast puje w terminie wypłaty wynagrodze .
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw
§ 19
1. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow nauczyciela ustala si dziel c
przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego, przez miesi czn liczb
godzin tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych ;
a) miesi czn liczb godzin obowi zkowego wymiaru zaj nauczyciela, o której mowa w
ust. 1, uzyskuje si mno c tygodniowy obowi zkowy wymiar godzin przez 4, 16 z
zaokr gleniem do pełnych godzin w ten sposób, e czas zaj do 0, 5 godziny pomija si ,
a co najmniej 0, 5 godziny liczy si za pełn godzin .
2. Wynagrodzenie za jedn godzin dora nego zast pstwa ustala si , z zastrze eniem ust.5,
w sposób okre lony w ust. 1 a.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zaj z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub ko czenia
zaj w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy.
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4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj ce w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizowa z przyczyn le cych po stronie pracodawcy.
a) zawieszenie zaj z powodu epidemii lub mrozów
b) wyjazdu uczniów na wycieczki lub imprezy
c) choroba ucznia nauczania indywidualnego, trwaj c nie dłu ej ni tydzie - traktuje si
jako godziny faktycznie odbyte.
5. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dora nych zast pstw wypłaca si z dołu.

Rozdział VII
Dodatek mieszkaniowy
§ 20
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni szym ni połowa tygodniowego
obowi zkowego wymiaru godzin i posiadaj cemu kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysoko dodatku mieszkaniowego, w zale no ci od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi cznie :
a) przy jednej osobie w rodzinie 3%
b) przy dwóch osobach w rodzinie 4%
c) przy trzech osobach w rodzinie 5%
d) przy czterech i wi cej osobach w rodzinie 6%
( wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z tytułem magistra i z przygotowaniem
pedagogicznym).
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2 zalicza si nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkuj cych;
• mał onka, który nie posiada własnego ródła dochodów lub który jest nauczycielem
• rodziców nauczyciela pozostaj cych na wył cznym utrzymaniu nauczyciela;
• pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego mał onka dzieci do
uko czenia 18 roku ycia lub do czasu uko czenia przez nie szkoły ponadpodstawowej
albo gimnazjalnej, nie dłu ej jednak ni do uko czenia21 roku ycia.
• pozostaj ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego mał onka niepracuj ce
dzieci b d ce studentami do czasu uko czenia studiów wy szych, nie dłu ej jednak ni do
uko czenia 26 roku ycia;
• dzieci niepełnosprawne nie posiadaj ce własnego ródła dochodów
4. Nauczycielowi i jego współmał onkowi, b d cemu tak e nauczycielem, stale z nim
zamieszkuj cemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysoko ci
okre lonej w ust. 2 mał onkowie wspólnie okre laj pracodawc , który b dzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si na wniosek nauczyciela.
6. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
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a) niezale nie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego
b) od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nauczyciel zło ył
wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a tak e
w okresach:
a) korzystania z urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia
b) odbywania zasadniczej słu by wojskowej
- gdy z nauczycielem była zawarta umowa na czas okre lony, dodatek wypłaca si nie
dłu ej ni do ko ca okresu, na który umowa była zawarta.
9. Wypłat dodatku mieszkaniowego dokonuje si w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VIII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 21
1.

rodki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, w wysoko ci
1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodze nauczycieli planuje
dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z uwzgl dnieniem ust. 2.pkt.1

2. 1) 80% rodków funduszu przeznacza si na nagrody dyrektora,
2) 20% rodków funduszu przeznacza si na nagrody Wójta Gminy Cisek.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj :
a) ze rodków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – dyrektor szkoły po zasi gni ciu opinii rady
szkoły lub rady pedagogicznej i rady rodziców,
b) ze rodków, o których mowa w ust.2 pkt 2 – Wójt Gminy, po zasi gni ciu opinii rady
pedagogicznej, organizacji i stowarzysze działaj cych na rzecz o wiaty.
4. Nagrod ze specjalnego funduszu nagród mo e otrzyma dyrektor oraz nauczyciel
ka dego ze szczebli awansu zawodowego, za wyj tkiem sta ysty,
5. Nagroda Wójta lub Dyrektora mo e by przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej roku.
6. Wysoko nagrody okre lana jest corocznie przez Wójta Gminy oraz dyrektorów szkół,
uwzgl dniaj c posiadane na ten cel rodki.
7. Nagroda Wójta nie mo e by wy sza ni stawka wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego i nie mo e by ni sza ni 50 % wymienionego
wynagrodzenia.
8. Nagroda dyrektora szkoły nie mo e by wy sza ni 60 % stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego i nie mo e by ni sza ni 20 %
wymienionego wynagrodzenia.
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§ 22
Nagrod Wójta lub dyrektora mo e otrzyma nauczyciel posiadaj cy szczególne osi gni cia
dydaktyczno-wychowawcze i opieku cze, a przede wszystkim:
w zakresie pracy wychowawczej polegaj cej na:
integracji klasy, aktywno ci społecznej uczniów,
udziale uczniów w zaj ciach pozalekcyjnych,
prowadzenie urozmaiconej działalno ci wychowawczej w szkole, klasie (wycieczki udział
w koncertach, wystawach spotkaniach),
d) przygotowaniu i prowadzeniu imprez o charakterze szkolnym i pozaszkolnym,
1.
a)
b)
c)

2.
a)
b)
c)

w zakresie pracy dydaktycznej polegaj cej na :
stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu
dobrych wynikach uczniów w ró nego rodzaju olimpiadach, konkursach, przegl dach,
udokumentowane osi gni cia w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami maj cymi
trudno ci w nauce,

3. w zakresie pracy opieku czej polegaj cej na :
a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom b d cym w trudnej sytuacji materialnej i yciowej
b) prowadzeniu działalno ci maj cej na celu zwalczanie w ród młodzie y narkomanii,
alkoholizmu, palenia tytoniu i chuliga stwa,
c) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalno-o wiatowymi, zakładami
pracy, słu b zdrowia, policj ,
4.
a)
b)
c)

w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez :
doskonalenie własnego warsztatu pracy
aktywn pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli
opiek nad zespołami przedmiotowymi, prowadzenie lekcji kole e skich,
§ 23

Dyrektorzy szkół powinni równie uzyskiwa znacz ce i wymierne efekty w zakresie :
a) osi gania przez szkoł bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,
b) licznego udziału uczniów szkoły oraz bardzo dobrych wynikach w konkursach,
olimpiadach i zawodach mi dzyszkolnych , regionalnych i krajowych,
c) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i jej nieustannego rozwoju,
d) prowadzenie wła ciwej polityki kadrowej,
e) wła ciwego gospodarowania rodkami finansowymi
f) dbało o baz szkoln ,
g) organizowanie pomocy dla młodych nauczycieli we wła ciwej adaptacji zawodowej,
h) inicjowanie ró norodnych działa rady pedagogicznej słu cych podnoszeniu jako ci
pracy szkoły,
i) współpraca ze rodowiskiem lokalnym ,
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§ 24
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy wyst puj :
Rada Pedagogiczna,
Rada Szkoły
Dyrektor Szkoły,
Organizacje i Stowarzyszenia działaj ce na rzecz o wiaty,
Komisja o wiaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych Rady Gminy Cisek,

2. Wnioski, o których mowa ust.1 w przypadku nauczycieli nale cych do zwi zków
podlegaj zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje zwi zkowe – Zarz d Oddziału
ZNP oraz Mi dzy zakładow Organizacj Zwi zkow NSZZ Solidarno Pracowników
O wiaty i Wychowania.
§ 25
1. Wniosek o przyznanie nagrody wójta winien by zło ony w nieprzekraczalnym terminie
do 30 wrze nia danego roku szkolnego, w którym nagroda ma by przyznana, w sekretariacie
Urz du Gminy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta winien zawiera :
a) imi i nazwisko nauczyciela wnioskowanego-kandydata,
b) oznaczenie podmiotu wnioskuj cego,
c) dane o kandydacie (poziom wykształcenia, stopie awansu zawodowego, sta pracy
pedagogicznej, ocen pracy kandydata- aktualna z pi ciu lat),
d) dotychczas przyznane nagrody,
e) opinie zwi zków zawodowych,
f) opini rady pedagogicznej szkoły, dotycz c wniosku o nagrod dla nauczyciela,
g) merytoryczne uzasadnienie wniosku, opisuj ce wymierne efekty pracy zawodowej
nauczyciela w okresie od uzyskania poprzedniej nagrody,
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia ko cowe
§ 26
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy .
§ 27
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z moc obowi zuj c
od 01 stycznia 2007 roku.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz
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