
 
 

UCHWAŁA NR  XXV/170/2020 
RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krasnostawski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/190/09 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Krasnostawski (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2009 r. Nr 38, poz. 972) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) użyte w § 1 pkt 1, § 2 pkt 1, § 3, § 5 w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy „Zarząd Powiatu” 
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Starosta Krasnostawski”; 

2) uchyla się § 3; 

3) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 1 pkt 1 składają do Starosty: 

a) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu – w stosunku do dyrektora szkoły; 

b) dyrektor szkoły – w stosunku do nauczycieli szkół”.; 

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.  

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Witold Boruczenko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 6936



Załącznik do uchwały Nr XXV/170/2020 

Rady Powiatu w Krasnymstawie 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Wniosek 

o przyznanie nagrody Starosty Krasnostawskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 
Imię i nazwisko  
Nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony 

Wykształcenie Staż pracy  Stopień awansu zawodowego 

Przedmiot/y, których uczy nauczyciel 

Dotychczas otrzymane nagrody 

Data i ocena pracy nauczyciela  

Uzasadnienie przyznania nagrody  
 
 
 
 
 

Opinia rady pedagogicznej 
Sporządzający wniosek 
Miejscowość i data 
 

pieczęć szkoły/placówki podpis 
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