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Rady Gminy Dpinagńra Górna : dnia 22 grudnia Hill—l r.

w sprawie WPI'DWE-IdIEI'IiEI Regulaminu akreślającaga tryl:- I kryteria

prayanawania nagród dla nauczycieli au apacjalnegu fun-clusau

nagród ma ich naiągnięuia dydaktytzna-wgr'uhuwaur'aaa.

Daiałająu- na pndstawil: art. 49 ust. i plci [ i usc. Ia ustaw;-.i ;: dnia Ef: arytmia 1932 r.

Karta Tiauaaryciala [Da, l.]. z 2003 r. Nr HH, pał. 1112 a:: 'HT'I- ł an- 13 pkt [ ustaw:,-

.-" dnia ]5 lipca IMIM r. u amiania ustawy - Kana Haucajxciclu ma»' a :mlanii,

uiaktńqr'uh innych ustaw ( Dr.. [.J. ?. 2004 r. Nr EJB. 1102- 959] i art- I:!!- uaE. 2 pkt 15 ] an.

”.”] ual. [ ustaw:.- ar dnia H marca WEH] r. n sami:-rządach: gminnym [' Dz. l_]. ?. EUH] r.

UE.. L- Nr HE. Ima. Ii'ś'l. Ic- .rm-)

uchwala się, co następuje ::

Ę- t

Ustala się Regulamin nkruślająuy' tryb i kqiuńa pray-anawania nagród dla nauuayciali

@. specjalnugu fun-:luaau nagród za iuh naiagniąuia dydakIgf'car.na-1.=.':,rahawawaa=: w

hmnicniu ulem-zimnym w załącanlku nr I do uchwały.

?j 2

wyłamaniu uchwały pawiana się Wńjtmvi Gminy Dpitmgńra Górna.

gli-3

Uchwala wahań-ai w życiu: : dni::rn pndjacla.
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Załąumil-L nr ! du Uchwały Nr EMI.-'I lu.-2004

Rady [ii-ninyr Dpinugńm Górna ?. dnia 22. 1220114 r.

REG LJ LAMIH

uki-usiłujący tryb i kryteria prayumwnnin nugrńń dla nunca-elen Ie apwjulungu

funduszu nagród uuu ich DEŚĘĘJIIĘEHI dj.-damian""wymian-uwm:

Pndatuwa prawna:
Mt. 49 ua-I- I. i 2. us.mwy '.r. dnia EE: aty-umila WEE r. Karty Namawiam [UŁ U. :: 2003 r.

nr [ IH, pnia:. [ ] 12.- : póżn. arm-]
Italdmial I

Pustannwienia wstępne

Ę ]

[. R::gulamin ruguluje tryb i kryteria przyxnuwania nagród dla nauczycieli ?.a ujęcia
[Il.-”daktycmu - wychuwuwcn EE: apuujulnęgn Funduugu nagród wyudrębninnegn w

hudżmiu (iminy Dpinugui'a Górna :. prieanacicnium na nagrod]..- urganu pruwadaąwgu i

ilyrekturćiw saluki.
NinicjarŁ-r Regulamin smsuju się dn:: nauwycieli Eamldniunych w gimnuqum,

.sxkułach pad uuu-ciwych i udduiułach prac-d sraka-lnych pmu'uduunych prac;: Gminę-

3. Ilekroć w niniejsąrm R.:-gulamiuic jest muwa u :

.r-J

]] dyrektora: - należy praw. lu mawiać d;.rrektura jcdnuatki. :) której fuuu-a w Lir-it. i?
?) uuumrycitiluch bar. bliżamgu ukraśleuia - rii-„mmm się praw. łu naucayciuli. u których

mD'WH w ust. l,
3'] sal:-„uli:- bez bliź.:i'ććgń ukrcślunia - należ-f praca:: w: minami-:::”: : HEkDłĘ pudaluwq ;:

nudzialcm praEdsII-Lulnylm gimnaajum,
4]: :akładuwej urguniuacji Ewiąxkuwaj - mzumie się praca lu Earla-id Ognisku IHP

uniałający na terenia gmin:-r.
S*,: nagrań-gie nrganu pruwadząccgu - rumunia się ]]I'i-LŁ'F. m nagrań:; Wńjta (iminy.

Rua-:dxlal !II
Sun-sub pin-działu śrudkńw

Ę ?.
1. W buri-łach: Gminy Upiuugńru Guma tia-ur.:); git.-_ specjalny Hindusi nagród dla nuumycicli i:.-

wymiana-im Wn plunuwanych mu:?tiych wynagradzeń mniami-yuh, ?. tym że :

1) SD % iem-ników Fundusz-tu FEEEHHĘĘH się na nagrudy dyrektora ukuty,
2] EH 'i'fu śrudkćrw timduaim przemiana się na nagrań:; nrganu pruwadmcegu zwaniżgu

dalqi nugmdami Wójta Gminy Dpinugńm Górna.
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Rozdział III
Wgraokuść nagród

E 3
]. ".k'ysokodc nagrody dta Gminy ustała się w

wysokości co najmnicj Iii] % śrcdnicgo Wj'nagtodacnia nanczycicla stażysty-1 o
ktdljr'm mowa w art. Elfir ust. ?- uataa'jr Karla Naticzj'cicla z uwzg1cdnicnioni fc”- 2 ust.
i pkt 2 i nic moz-: być wyznała nd nagrody l-ttnatnra oświaty-

2. Wysokość nagrodyr dja't'cktora nic moza lij-d nizsza niz TU *.k'n srcdnii go
wynagmdsania nauczyc-inni sadysta o ktdrj'm mowa w art. lii] ust. 3 astma].r K.:-ta
Naucza-'c-icla ;. uwzględnicniont % 2 nal. [ pkt i i nic moża być wyzsza od nagrody
dm (iminy -

Rozdzia] W

lirj'tcria przyznawania nagród

5 4
Nagrody za spccjalncgo funduszu nagrd-d maja charaktcr in:-cnanlatajr i przyznawana aa
nauczjrcic-Iom 'za saczcgdlnc oraz wybitna osiagnięcia dydaklyczno-Wj'chnwanwac
i opickańczc w pracy zawodowcj. Nagroda rnozc byc przyznana nauczyciclowi po
prac-pracowania w szkoln- co najmnicj i roku.
Nagroda organu prowadzacogo zwana dalej "nagroda Wójta Gminy" można być przyznana
dyrokturotn i naticsjfcialont~ ktoraj' posiadaja
wyrdźniajaca cnc-cnc pracy pcdagogiczncj oraz spelniaja odpowicdnio co najmniej 5 z
kry'tcziow. o ktorych mowa w ust. 4.
Nagroda djaoktors nto-ac być przyznana natlozjrcinlowi, ktory posiada co najmnicj dobra
occnc pracjr pcdagogic-zncj oraz spcłnia odpowiednio co najmniej 4 ;* kryteriów, o
których mowa w ust. 4
Ustala się nastcjanjacc kryteria przyznawania nauczan-iolont nagrody:

I] w zakrcsic pracy dydaktyczno wychowawcza]:
aln osiaga dobra wyniki w nauczania. a w szczególności potwicrdzonc w

sprawozdaniach i agzmninach uczniów, prctowadzanjfE-h FREE okręgowi:
komisja egzaminacyjna

n”: podcjmnjc działalnosci. innowacyjna w zakrcsic wdrażania nowatorskich tltemd
nłlucaania :' włamania-mia. opntcoa'ania autorskich programdw l publikEll.

CZI ”mari-iii :]a mimiki w nauczaniu, Fajtwjnrdznne zakwalifikonranicm tilt; Itttzrlińw
do udzialu w zawodach co najmniej 1 StDFHlE iFEJUFEm'FChi-l UHÓlHDPDlE'lh
olimpiad przcdtniotonjr'ch, zajccictn praca uczniów (grupa ucznidw] l—ilT miejsca
w konkursach, zawodach. turnia-jach przeglądach i fcstiwalach na szczeblu co
najmniej gminnym.

d:] posiada adokumcntowanc osiągnięcia w pracy z uczniami azdoln'lmlir'ml Jill?
uczniami mającymi trudności w nanna.

i;) „zygmunt-uje j wzumwu realizuje uroczystości till-mint”: i ŚifiTHIlDWlFrliDlr'I-E
f] prawidlowo organizajc i prowadzi lctni lub zimowy wypoczynek dla dzic-ci

i miniwieży,



g] Drganiaujc imprezy kultura-tina. apcrtawa. rckncacyjnc i wyjmcaynitawc.
h] pnaiada asiągniccia w pracy paaalcitcyjncję
i] sprawuje unicka na crgattiaacjami spaiccmytni daiałajacytni w Sakala.
ji naiaga dobra wyniki w pracy rcaccjaiiIElEE-Łinei Z ncaniami,
kj wyci-tuje sacaagclnc aaiagnięcia n' dual-tanalcniu nauczyci-ali w gral-trasie

diagnaauwania i maniania,
li nmicjctnie dzicli ai; awnja wicdaą i daśn-ittdcłcniami a pracy dydaktycrnn-

wychnwawciaj : innymi ni.-mcayciclatni,
mj janciada publikacje : aaitrcau daiałainntici can'iatawcj, a w aacxcgclnaści ?. pracy

dytit-tk lymmnychmynwm' .

lj w rakreate pracy unit-Mcrae]:
a]: łap-cwnja puma: i aptekę ucanicrn luii wychc-wankam badacz-im W tl'udntj

cytnacji niatcrialncj ich cicwcj: ticchcilaącycit ?. tadain ubogich ich
patalagicmych.

laj prnwadai działainaśc majaca na celu zapchicganic i awalcaanic pracjawcw
patuicgii war-cid ntłn-daicayą w srcaagainnśai narkctnanii i alkahnlizinuł

.:] ttTEEtnii-ILLj-E: wapćiłptacc artkuły : jcdnastkami ray-staniu achrany atirnwia. PDHCJĘ,
paradnią paychaingicanarpadagcgicana, arganizacjami i ata-waraynacniaini ara:
rcdaicanii w nakrecic aapabicgania i usuwania ntacjawti-w pamicgii apnłacancj
i nicdaatcaawania diricci i młatim' city.

dj argnltiaujc udaiał rcdaiccw w życiu sal-tuły lub placówki:. raawija farmy
tt.-'gpółdgiałartia Eri-miły lub placówki ;. t't'it'iEicami,

3] w cal-trasie innej tlciałalnaści atntutnwcj a]! italy:

4)

a] tracac:y się [: niicnii: aaknły, palcpaaanic bacy tlydaktycancj,
h] angażujc aiz; w rctnanty i inwcatycjc rcaiiamyanc w sal-mic.
a] zdatny-wa dn::latktiwc armii-ti tinananwc dla aakciy1
4.1]: prawidłowa rcaiiaujc hndżct azkciy [ plan Iinansmtryj,
ci dalirac wapclpracnjc : Samuraądcnt tcrytariainytn i intiltainyln oraz : radą

pcdagagicanąi mda ratiaiców,
FJ tuczy-akcja apnnaarćrw i ccjuarniitńw sai-taty.
E-E'i pmwatiil'ii lak-aja lub zajęcia nthla'Etl'iE dla innych nuncaycicla
h] pt'awitiicwc prawadzi nadat'Jt pmiagagicany,
i]! wacmwa kicrujc azkc-ifb

j.] praw-idimtfn atganiznjc pn rna-c payclicicgiciznc-pctiagngicatią„

w 13 krcaia daialalnaści puanaakalneję pulagnjaccj na:
3) mtxiaia w mt'ganiauwanych Farmach daskcnaicriia ?awndawcga.
ii]! ntlaicianiu aktywnej panincy w adaptacji aawntiawcj nauccycicii padcjnntjących

pracę w Zawodziu naucayciaia,
c] pratnawaniu acitały papuca nabiał w pracach różnych crganiaacji spałccznych

i atawaraysacniach cui-aa inatytucj ach.



adxiuł ”'t?
'I'ryb zglasmnla kandydatów tln nagra-dy

%- 5
]. ia: wninakiem n przyst-tani:: nagrndy t'r'njta Gminy nin-he wystąpić:

I] dla naucayciular
a] dymi-[tnt szknły.
b]: main pedagnginma,
|:] rada mdxinów
dł raki-amina Drgania cji-1 zamiatamy-fa :mcszającn ummary-zie”.

2.3: dla dymktura gaci-anty:
a] wirytatnr Kutalntium i_lświaty tcrytntialniu: ndpnwiedxialny 23 gminie;-
ht dyrektnr Gminnego Eespnłu Eknnumic-arttn—r't dministmt: yjncgn.
:] mda pedagngiczna,
ti]! mda tndaticnw,

. ZŁ. ?. wnimkiem n praymnnie nagrndy dyrckmrat srknły mnie wy5mpić:
]) rada pedagogiem-a.
?] mda rodami-w;
3] Ettkłtttlmya mg.-sinizacja mwiąxi-mwa mmaającn naucmyni-Eli,

3. W ummdnicniu wninslm n nagram; nale-ży padać imnkrcmn i wymianie Efekty nsiąganr:
pmr-5 135.a nnminnwaną dn nagrn-tly w nkmnie ostatnich 3 lat.
3. Wait amina-tu., n którym mnwa w ust- I i I nktcślt-i Inłącmik dn regulaminu.
4. Wnimki. :: których rii-mya w u5t- 1 i ust. 2 należy składać dn Iii wmmnia ndpmyicdnin:

I] n nagrndę Wójta Gminy tlu Urię-du Gminy
2) ti nagrodą dyn-.Mam dti sekret.-mum sakuiy.

5. Wninski n pt'zyxnunie nagrodę Wójta Gminy składane prac.-: dyrcktnm srknły. rad-:;
rndxicńw wymagają wcześniejsmgn ich mnpininwania praca-: radę pedagngicaną i pr.:HiEMt'Ji-EI'EIE
?al-zładuwnj nrgtmimcji In'ittgknwej nr.tmmjącnj nauczy-nimi-

. adzial VI
Tryb przyznawania nagród

«gti
]. Hngrndy liauwynielnm przyinają:

I) a: śrndkńw. u których mnwa 2 ust., 1 pkt I - dyrekmr salin-ty.
23 a: środków, u których mnwn 35 1 1.151... 1 tti-tt 2 - Wójt Gminy

2. Print-maniu: nagi-ady Wójta Gminy jcti'l pGpFŁEdID-JIE :anpininwaniem kandydatów
]”!Il'ECI: mdr; pedagngicmą, dyrektnm snknły :' :akładnwą nrgmtiaanję :wiązknwą ĘFŁEEEająnq
natrury-mali
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F. xjr-mame nagmdy dwiema wymaga upucdnicgu r.;mpininwania prz-33 radę
pie-[lagagiczną i „Haim-rą urganimc na.-ją;:kq rmasmjącą naucgyciuli.
Hagi-nudę. n której THEM-Ti 1.» ual. 1 pkt. 1 mnie z własną inicjatywy pny-mać dyrektor
Hahaha
Hagmdę, :] której muwa ust. 1 rii-:LE mnie I włamuj inicjatyw;; prxynilać Wójt Gminy.
Hagrudy. u których mnwa w ust. ] pkl I i piu ?. prxymnaje się w turi-nimi:: du dnia I4
[indii-arnika każdą-u mku ';. akai-ii Dnia Edukacji Hamduwuj-
w SEGEĘĘLHME uzasadnimwch png-mamma nagrania meża być pra-fanuw w innym terminie.
Nauczyciel, któremu wstała wzywana nagi-uda, u1rrgfmuje dy'plnm, ktńmgu nadpia umila—53cm Si+.”
w jcgn Lewice akt ambnwych.

aizinł 'H'I
Fr.:apisy kuńmm:

QH

.RBgulamin
mat-dł auupiriinwany prma Earxąd Miqy'gminnęgn Uddłiału EHF w Cicc-hanuwilż.



Hrjfąfam'k nr.?
du He.-Łmfummn mma—ww raje-bu ! mwmw
„mm-Emmunfu nagród dk: frau :ąura'eh' ru
.'i'fiIE'Ę'fm'J'IIEĘU_fEŁłEŁJ'EHI-IH nagrania:; ich faą'r'ągufęc'ća
r.]: !r' [ftlkglrgng- 'l-1-_'|.-'ł'.'h-|'.-'1-1-'£I"r1-:|Ż'I-|3.

H'HIUSEH

u przy:.nunte nagrody ”Wójta (iminyr [ Dyrckmrn Sakury .. ...]
w zamiągnlęciu dydakn'mnu-wychnmwcze

Sigma-mm wujowi-. (› prayznaniu nagrań? Wójta Gminy [l]:-f'mktnra samy)

Panu.-"Fani ...............
|1m q 1 naIWLHŁUT

L|l|1r|r|-I---lllIIF'I-l'--|'|i|lllrl
-----

I-Ż'JELI:

(włśąaun=ćańłł_ staż pracy % ĘŚĘĘLE 113 pla hann:

ggzrudniuncmufej w
(nazwa uzkutv;pinnćull, w kLórej HHHCIYŻIĘL EĘEL tTHdnicny?

EFHHJHŁbHUl

gj|3555115 gtrayumqń rngrajy n;”;utla. Hurnnara. dyxuhzuun rak ::rzvnan.dl

UHZdtL H asnnn pracy xnurxgulnlń |data i E_uyiFŁI

Hrćtkie uEaEadnieniE wniaaku pras: Igłaazającugu:

Dpijiu ?ddy pećagnqzcsuej



Ezqań HPCEEĄdsajncv wnińaek

-|E -- :.:-::-..-'.-”.-. I -:!.'r. -'.| ;;;:nzręf:

[Jr-gan praedstawiający 1.I.'T1il:'JE1£':]-".. Wąż-j ta:-wi
Emi :':y -:Dyrektc:r-:-wi Sabały?

n.r;|:::--ń-:-:=:-ż . l|n'.-.'l: imał-'w'?" I LF_1.15.llI:-:'


