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Uchwała Nr VII/76/03
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 września 2003 r.

 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 

       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 91d pkt 1 w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze /Dz. U. Nr 101, poz. 1093/ oraz uchwały Nr 25/III/2000 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Wręczyca Wielka dodatków do wynagrodzenia i nagród,  Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy przyznaje nagrody jednego stopnia wyróżniającym się dyrektorom oraz nauczycielom szkół i przedszkoli. Nagrody przyznawane są pracownikom pedagogicznym posiadającym powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej. 
2. Nagrody Wójta Gminy przyznawane są w zasadzie raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty we Wręczycy Wielkiej do dnia 30 września każdego roku. Wniosek dla nauczyciela składa dyrektor szkoły lub przedszkola a dla dyrektora - dyrektor GZEAO. Wysokość nagrody każdorazowo określa Wójt Gminy. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
3. Do nagrody może być typowany dyrektor lub nauczyciel, który posiada, co najmniej dobrą ocenę pracy zawodowej z okresu ostatnich pięciu lat, przepracowany 1 rok w szkole oraz znaczące osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Kolejny wniosek o nagrodę Wójta Gminy może być składany po upływie co najmniej 2 lat od otrzymania poprzedniej nagrody. W tym przypadku rozpatruje się wniosek posiadający uzasadnienie od daty otrzymania ostatniej nagrody Wójta Gminy. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy przyznać do 10 % ogólnej liczby nagród.
4. Kandydat do nagrody winien być pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną a na wniosku powinna być umieszczona formuła: “Rada Pedagogiczna w dniu ...... w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wniosek o nagrodę” oraz czytelny podpis protokolanta. Wniosek kandydata – członka związku zawodowego – powinien być także pozytywnie zaopiniowany przez związek, do którego należy. W uzasadnieniu wniosku należy podać kryteria wpisując odpowiedni punkt i podpunkt § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nie wpisując jego treści. W przypadku braków formalnych wniosek nie będzie rozpatrywany.
5. W skład Komisji opiniującej wnioski o nagrody Wójta Gminy wchodzą:
- radny Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej delegowany przez Komisję Polityki Społecznej,
- radny Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej delegowany przez Komisję Budżetową,
- Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”,
- Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty.
6. Dopuszcza się możliwość podjęcia pracy przez Komisję w niepełnym składzie, jednak nie mniejszym niż 2/3 składu zatwierdzonego decyzją Wójta Gminy. Komisja rozpatruje wszystkie kandydatury i opiniuje je zgodnie z limitem środków finansowych. Wnioski poddawane są pod głosowanie tajne. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


