REGULAMIN PRZYZNAWANIA
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
Dla pracowników Pedagogicznych
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach
Na podstawie art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Uchwały Nr XXXII/225/2009
Rady Powiatu w Oświęcimiu uchwala się, co następuje:
§1
Nauczyciele, zatrudnieni w PPP w Brzeszczach mogą otrzymywać nagrody, ze specjalnego funduszu nagród.
§2
1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli danej szkoły stanowią l % planowanych
środków na wynagrodzenia osobowe tych nauczycieli.
2. Środki o których mowa w ust. l dzielą się w następujący sposób:
a) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
b) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzależnione jest w szczególności od:
a) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
b) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
4. Nagrody nauczycielom przyznają:
a) ze środków o których mowa w ust. 2 lit. a) - dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły i
związków zawodowych,
b) ze środków, o których mowa w ust 2 lit. b) - Starosta.
5. Z wnioskami o przyznanie nagrody Starosty dla dyrektorów występuje Naczelnik Wydziału Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych lub Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Z wnioskami o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli występują dyrektorzy szkół w terminie do 19
września.
7. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu
powinny zawierać następujące dane kandydata:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) informacje o wykształceniu i stopniu awansu zawodowego,
d) staż pracy pedagogicznej,
e) nazwę szkoły,
f) zajmowane stanowisko,
g) dotychczas otrzymane nagrody,
h) ocenę pracy i jej datę,
i) uzasadnienie wniosku z informacją o dorobku i osiągnięciach w okresie po otrzymaniu ostatniej nagrody
Starosty.
8. Starosta przyznaje nagrodę w wysokości od 1.800 do 2.250 zł. Dyrektor przyznaje nagrodę w wysokości od
800 do 1.450 zł.
9. Nagrody Starosty lub Dyrektora wypłacane są w pełnej wysokości, w jakiej zostały przyznane, bez względu
na niezdolność do pracy powstałą wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
§ 3.
Nagrody o których mowa w § 12 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach można przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie, przy czym decyzja dyrektora w tej
sprawie wymaga akceptacji Starosty.
§4
Traci moc Regulamin Przyznawania Nagrody Dyrektora z 11.02.2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
Dyrektora PPP w Brzeszczach
Z DNIA 15.09.2010 R.

W sprawie ustalenia REGULAMINU PRZYZNAWANIA
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
dla pracowników pedagogicznych PPPw Brzeszczach

1. Ustala się regulamin określający tryb i sposób przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
pracowników PPP w Brzeszczach.

2. Traci moc Regulamin Przyznawania Nagrody Dyrektora z dnia 11.12.2002 r
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

