
Uchwała Nr XXVIII/173/09 

Rady Gminy Łambinowice 

 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/236/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 październi-

ka 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania na-

gród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420), art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 

r. Nr 97, poz. 674 zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 

poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458), Rada 

Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/236/05 Rady Gminy Łambinowice z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla na-

uczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale IV § 5 ust. 4 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) dba o właściwe stosowanie przepisów BHP dotyczących przeglądów budynków ich wypo-

sażenia i sprzętu szkolnego, 

b) wykazał się szczególnie właściwą postawą w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 

c) wykazuje szczególną dbałość o właściwe realizowanie dyżurów, 

d) wdraża programy profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa, aktualizuje i dba o przestrze-

ganie regulaminów pracowni, 

e) pozyskuje środki pozabudżetowe na podnoszenie stanu bezpieczeństwa, 

f) organizuje szkolenia i konkursy dla uczniów z zakresu zasad bezpieczeństwa i postępowania 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, 

g) podnosi kwalifikacje i stosuje w praktyce techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów.” 

 

2) w rozdziale VI § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagrody, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 mogą być przyznane z inicjatywy osób 

uprawnionych do ich przyznawania.”. 

 

§ 2. Zmiany w regulaminie zostały zaopiniowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Łambinowicach  

i Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wycho-

wania w Opolu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Łambinowice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gawlik 


