Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Nr 8/2011r. z dnia 26.09.2011r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU

Ogólne warunki przyznawania nagród określa § 25-29 „Regulaminu wynagrodzenia
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” – Uchwała Rady Miejskiej
Nr IX/107/2011 z dnia 26 maja 2011r.
§1
1. W ramach osobowego funduszu płac poszczególnych szkół tworzy się specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z
tym, że:
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego
dalej nagrodami Prezydenta Miasta Kalisza.
§2
1. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 30 % średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z
uwzględnieniem § 25 ust.1 pkt. 1 i nie może być wyższa od nagrody Prezydenta Miasta
Kalisza.
§3
1.

Nagroda dyrektora ma charakter uznaniowy i przyznawana jest nauczycielom
za szczególne osiągnięcia dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej w pracy
zawodowej.

2.

Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi który:
 jest zatrudniony w co najmniej ½ wymiaru zajęć
 przepracował w szkole, co najmniej 1 rok
 spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust.3.

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej szkoły:
a) osiąga
dobre
wyniki
w
nauczaniu,
potwierdzone
w
sprawdzianach
i egzaminach uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) przygotowuje i wzorcowo realizuje uroczystości szkolne
i środowiskowe,
c) prawidłowo organizuje i prowadzi imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjnie i
wypoczynkowe oraz letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
d) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej m. in. sprawuje opiekę nad organizacjami
społecznymi działającymi w szkole
e) zapewnia pomoc i opiekę uczniom, wychowankom będącym w trudniej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, realizuje
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom czasie zajęć

organizowanych przez szkołę, prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i
alkoholizmu,
f) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy jej współdziałania z
rodzicami,
g) troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,
h) angażuje się w inwestycje dla polepszenia bazy dydaktycznej,
i) prawidłowo współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz
z radą pedagogiczną i radą rodziców,
j) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
k) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
§4
1. Z wnioskiem o przyznawanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
a) rada pedagogiczna
b) rada rodziców
c) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli
2. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretnie i wymierne efekty osiągane
przez osobę nominowaną do nagrody.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 2 do regulaminu wynagradzania i
przyznawania nagród „Regulaminu wynagrodzenia
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz””
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do 15 września do sekretarza szkoły.
§5
1. Nagrodę dyrektora może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły.
2. Nagrodę dyrektora przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, a jego
odpis
umieszcza się w teczce akt osobowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2011r.r. z mocą obowiązującą od 01.09.2011r.

