
UCHWAŁA NR LX/855/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust.

1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół  i placówek prowadzonych przez

Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchyla się  uchwał ę  nr XLVIII/723/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę

Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmienioną  uchwał ą  nr L/761/05 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 26 października 2005 r.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZA ICH OSIĄGNIĘCIA  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

Podstawa prawna: art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI

 

Pieczątka wnioskodawcy 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

PREZYDENTA MIASTA

NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI* 

 

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Pani/Panu 

 

..........................................................................................................................................................

 

zajmującej/go stanowisko ................................................................................................................... 

 

w .......................................................................................................................................................

 

Wniosek składam z inicjatywy..............................................................................................................

 

Krótka charakterystyka kandydata (w szczególności: kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej)  

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych odznaczeniach, medalach i nagrodach:  

 

 

 

                                                                 UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej** ....................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

                                                                                         ................................................. 

                                                                                         (pieczątka i podpis wnioskodawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** wypełnia się w przypadku wniosku dla nauczyciela, składanego z inicjatywy dyrektora szkoły, placówki 

 

                                                         STANOWISKO KOMISJI:  

Załącznik do uchwały Nr LX/855/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2010 r.

1) Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 % planowanych rocznych

wynagrodzeń  nauczycieli, z czego 30 % przeznacza się  na Nagrody Prezydenta Miasta, a 70 %

na nagrody dyrektorów szkół. 

2) Prezydent może przeznaczyć z budżetu miasta dodatkowe środki na zasilenie funduszu nagród.

3) Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez

Prezydenta Miasta oraz zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora. 

4) Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typuje komisja powołana przez Prezydenta w składzie: 

a) czterech przedstawicieli Prezydenta, w tym pracownicy Wydziału Edukacji, z których jeden pełni

funkcję przewodniczącego, 

b) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

5) Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom (dyrektorom), zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom. 

6) Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są  z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnych

przypadkach z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych. 

7) Uzyskanie Nagrody Prezydenta Miasta nie pozbawia możliwości uzyskania Nagrody Dyrektora

i innych uprawnionych organów. 

8) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) związków zawodowych.

9) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę, lub placówkę

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych.

10) Nag r oda  P r e z yden t a  M i a s t a   i   D y r e k t o r a  S z koły może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole lub placówce oświatowej. 

11) Kryteria przyznawania nagród: 

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz

przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie szkołą,  placówką  w przypadku nauczyciela, któremu powierzono

stanowisko kierownicze, 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę. 

12) Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy  składać  w Wydziale Edukacji Urzędu

Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13) Komisja pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny, który zostaje przyjęty przez członków komisji

na posiedzeniu komisji. 

14) Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta otrzymuje dyplom, którego odpis

zostaje umieszczony w aktach osobowych. 

15) Dyrektor typuje nauczycieli do Nagrody Dyrektora w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11,

a następnie przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

16) Nauczyciel, któremu dyrektor przyznał  nagrodę  otrzymuje dyplom, którego odpis zostaje

umieszczony w aktach osobowych. 

17) Integralną część Regulaminu stanowi wniosek - wzór - o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania nagród nauczycielom

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
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UCHWAŁA NR LX/855/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust.

1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół  i placówek prowadzonych przez

Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchyla się  uchwał ę  nr XLVIII/723/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę

Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmienioną  uchwał ą  nr L/761/05 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 26 października 2005 r.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZA ICH OSIĄGNIĘCIA  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

Podstawa prawna: art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI

 

Pieczątka wnioskodawcy 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

PREZYDENTA MIASTA

NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI* 

 

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Pani/Panu 

 

..........................................................................................................................................................

 

zajmującej/go stanowisko ................................................................................................................... 

 

w .......................................................................................................................................................

 

Wniosek składam z inicjatywy..............................................................................................................

 

Krótka charakterystyka kandydata (w szczególności: kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej)  

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych odznaczeniach, medalach i nagrodach:  

 

 

 

                                                                 UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej** ....................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

                                                                                         ................................................. 

                                                                                         (pieczątka i podpis wnioskodawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** wypełnia się w przypadku wniosku dla nauczyciela, składanego z inicjatywy dyrektora szkoły, placówki 

 

                                                         STANOWISKO KOMISJI:  

Załącznik do uchwały Nr LX/855/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2010 r.

1) Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 % planowanych rocznych

wynagrodzeń  nauczycieli, z czego 30 % przeznacza się  na Nagrody Prezydenta Miasta, a 70 %

na nagrody dyrektorów szkół. 

2) Prezydent może przeznaczyć z budżetu miasta dodatkowe środki na zasilenie funduszu nagród.

3) Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez

Prezydenta Miasta oraz zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora. 

4) Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typuje komisja powołana przez Prezydenta w składzie: 

a) czterech przedstawicieli Prezydenta, w tym pracownicy Wydziału Edukacji, z których jeden pełni

funkcję przewodniczącego, 

b) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

5) Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom (dyrektorom), zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom. 

6) Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są  z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnych

przypadkach z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych. 

7) Uzyskanie Nagrody Prezydenta Miasta nie pozbawia możliwości uzyskania Nagrody Dyrektora

i innych uprawnionych organów. 

8) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) związków zawodowych.

9) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę, lub placówkę

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych.

10) Nag r oda  P r e z yden t a  M i a s t a   i   D y r e k t o r a  S z koły może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole lub placówce oświatowej. 

11) Kryteria przyznawania nagród: 

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz

przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie szkołą,  placówką  w przypadku nauczyciela, któremu powierzono

stanowisko kierownicze, 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę. 

12) Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy  składać  w Wydziale Edukacji Urzędu

Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13) Komisja pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny, który zostaje przyjęty przez członków komisji

na posiedzeniu komisji. 

14) Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta otrzymuje dyplom, którego odpis

zostaje umieszczony w aktach osobowych. 

15) Dyrektor typuje nauczycieli do Nagrody Dyrektora w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11,

a następnie przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

16) Nauczyciel, któremu dyrektor przyznał  nagrodę  otrzymuje dyplom, którego odpis zostaje

umieszczony w aktach osobowych. 

17) Integralną część Regulaminu stanowi wniosek - wzór - o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania nagród nauczycielom

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
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UCHWAŁA NR LX/855/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust.

1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół  i placówek prowadzonych przez

Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchyla się  uchwał ę  nr XLVIII/723/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę

Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmienioną  uchwał ą  nr L/761/05 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 26 października 2005 r.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZA ICH OSIĄGNIĘCIA  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

Podstawa prawna: art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI

 

Pieczątka wnioskodawcy 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

PREZYDENTA MIASTA

NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI* 

 

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Pani/Panu 

 

..........................................................................................................................................................

 

zajmującej/go stanowisko ................................................................................................................... 

 

w .......................................................................................................................................................

 

Wniosek składam z inicjatywy..............................................................................................................

 

Krótka charakterystyka kandydata (w szczególności: kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej)  

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych odznaczeniach, medalach i nagrodach:  

 

 

 

                                                                 UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej** ....................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

                                                                                         ................................................. 

                                                                                         (pieczątka i podpis wnioskodawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** wypełnia się w przypadku wniosku dla nauczyciela, składanego z inicjatywy dyrektora szkoły, placówki 

 

                                                         STANOWISKO KOMISJI:  

Załącznik do uchwały Nr LX/855/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2010 r.

1) Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 % planowanych rocznych

wynagrodzeń  nauczycieli, z czego 30 % przeznacza się  na Nagrody Prezydenta Miasta, a 70 %

na nagrody dyrektorów szkół. 

2) Prezydent może przeznaczyć z budżetu miasta dodatkowe środki na zasilenie funduszu nagród.

3) Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez

Prezydenta Miasta oraz zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora. 

4) Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typuje komisja powołana przez Prezydenta w składzie: 

a) czterech przedstawicieli Prezydenta, w tym pracownicy Wydziału Edukacji, z których jeden pełni

funkcję przewodniczącego, 

b) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

5) Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom (dyrektorom), zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom. 

6) Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są  z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnych

przypadkach z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych. 

7) Uzyskanie Nagrody Prezydenta Miasta nie pozbawia możliwości uzyskania Nagrody Dyrektora

i innych uprawnionych organów. 

8) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) związków zawodowych.

9) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę, lub placówkę

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych.

10) Nag r oda  P r e z yden t a  M i a s t a   i   D y r e k t o r a  S z koły może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole lub placówce oświatowej. 

11) Kryteria przyznawania nagród: 

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz

przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie szkołą,  placówką  w przypadku nauczyciela, któremu powierzono

stanowisko kierownicze, 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę. 

12) Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy  składać  w Wydziale Edukacji Urzędu

Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13) Komisja pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny, który zostaje przyjęty przez członków komisji

na posiedzeniu komisji. 

14) Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta otrzymuje dyplom, którego odpis

zostaje umieszczony w aktach osobowych. 

15) Dyrektor typuje nauczycieli do Nagrody Dyrektora w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11,

a następnie przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

16) Nauczyciel, któremu dyrektor przyznał  nagrodę  otrzymuje dyplom, którego odpis zostaje

umieszczony w aktach osobowych. 

17) Integralną część Regulaminu stanowi wniosek - wzór - o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania nagród nauczycielom

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

ID: YPAXR-CYLJY-HKXKV-SNEJK-RPFNM. Podpisany. Strona 3 / 5



UCHWAŁA NR LX/855/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust.

1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół  i placówek prowadzonych przez

Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchyla się  uchwał ę  nr XLVIII/723/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę

Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmienioną  uchwał ą  nr L/761/05 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 26 października 2005 r.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZA ICH OSIĄGNIĘCIA  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

Podstawa prawna: art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI

 

Pieczątka wnioskodawcy 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

PREZYDENTA MIASTA

NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI* 

 

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Pani/Panu 

 

..........................................................................................................................................................

 

zajmującej/go stanowisko ................................................................................................................... 

 

w .......................................................................................................................................................

 

Wniosek składam z inicjatywy..............................................................................................................

 

Krótka charakterystyka kandydata (w szczególności: kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej)  

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych odznaczeniach, medalach i nagrodach:  

 

 

 

                                                                 UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej** ....................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

                                                                                         ................................................. 

                                                                                         (pieczątka i podpis wnioskodawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** wypełnia się w przypadku wniosku dla nauczyciela, składanego z inicjatywy dyrektora szkoły, placówki 

 

                                                         STANOWISKO KOMISJI:  

Załącznik do uchwały Nr LX/855/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2010 r.

1) Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 % planowanych rocznych

wynagrodzeń  nauczycieli, z czego 30 % przeznacza się  na Nagrody Prezydenta Miasta, a 70 %

na nagrody dyrektorów szkół. 

2) Prezydent może przeznaczyć z budżetu miasta dodatkowe środki na zasilenie funduszu nagród.

3) Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez

Prezydenta Miasta oraz zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora. 

4) Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typuje komisja powołana przez Prezydenta w składzie: 

a) czterech przedstawicieli Prezydenta, w tym pracownicy Wydziału Edukacji, z których jeden pełni

funkcję przewodniczącego, 

b) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

5) Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom (dyrektorom), zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom. 

6) Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są  z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnych

przypadkach z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych. 

7) Uzyskanie Nagrody Prezydenta Miasta nie pozbawia możliwości uzyskania Nagrody Dyrektora

i innych uprawnionych organów. 

8) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) związków zawodowych.

9) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę, lub placówkę

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych.

10) Nag r oda  P r e z yden t a  M i a s t a   i   D y r e k t o r a  S z koły może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole lub placówce oświatowej. 

11) Kryteria przyznawania nagród: 

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz

przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie szkołą,  placówką  w przypadku nauczyciela, któremu powierzono

stanowisko kierownicze, 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę. 

12) Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy  składać  w Wydziale Edukacji Urzędu

Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13) Komisja pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny, który zostaje przyjęty przez członków komisji

na posiedzeniu komisji. 

14) Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta otrzymuje dyplom, którego odpis

zostaje umieszczony w aktach osobowych. 

15) Dyrektor typuje nauczycieli do Nagrody Dyrektora w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11,

a następnie przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

16) Nauczyciel, któremu dyrektor przyznał  nagrodę  otrzymuje dyplom, którego odpis zostaje

umieszczony w aktach osobowych. 

17) Integralną część Regulaminu stanowi wniosek - wzór - o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania nagród nauczycielom

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
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UCHWAŁA NR LX/855/10  

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU  

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust.

1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.

nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół  i placówek prowadzonych przez

Miasto Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchyla się  uchwał ę  nr XLVIII/723/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 6 września 2005 roku

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę

Bytom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zmienioną  uchwał ą  nr L/761/05 Rady Miejskiej

w Bytomiu z dnia 26 października 2005 r.  

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

Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Bytomiu 

Kazimierz Bartkowiak 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM ZA ICH OSIĄGNIĘCIA  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

Podstawa prawna: art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)  

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI

 

Pieczątka wnioskodawcy 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

PREZYDENTA MIASTA

NAUCZYCIELOWI/DYREKTOROWI* 

 

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Pani/Panu 

 

..........................................................................................................................................................

 

zajmującej/go stanowisko ................................................................................................................... 

 

w .......................................................................................................................................................

 

Wniosek składam z inicjatywy..............................................................................................................

 

Krótka charakterystyka kandydata (w szczególności: kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej)  

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych odznaczeniach, medalach i nagrodach:  

 

 

 

                                                                 UZASADNIENIE:  

 

 

 

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej** ....................................................................................................  

................................................................................................................................................ 
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* niepotrzebne skreślić  

** wypełnia się w przypadku wniosku dla nauczyciela, składanego z inicjatywy dyrektora szkoły, placówki 

 

                                                         STANOWISKO KOMISJI:  

Załącznik do uchwały Nr LX/855/10

Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 marca 2010 r.

1) Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli stanowi co najmniej 1 % planowanych rocznych

wynagrodzeń  nauczycieli, z czego 30 % przeznacza się  na Nagrody Prezydenta Miasta, a 70 %

na nagrody dyrektorów szkół. 

2) Prezydent może przeznaczyć z budżetu miasta dodatkowe środki na zasilenie funduszu nagród.

3) Regulamin określa zasady, kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów przyznawane przez

Prezydenta Miasta oraz zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora. 

4) Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typuje komisja powołana przez Prezydenta w składzie: 

a) czterech przedstawicieli Prezydenta, w tym pracownicy Wydziału Edukacji, z których jeden pełni

funkcję przewodniczącego, 

b) jeden przedstawiciel Rady Miejskiej,

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

5) Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom (dyrektorom), zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bytom. 

6) Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są  z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnych

przypadkach z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych. 

7) Uzyskanie Nagrody Prezydenta Miasta nie pozbawia możliwości uzyskania Nagrody Dyrektora

i innych uprawnionych organów. 

8) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki na wniosek:

a) organu prowadzącego,

b) związków zawodowych.

9) Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek:

a) organu prowadzącego szkołę, lub placówkę

b) dyrektora szkoły lub placówki,

c) związków zawodowych.

10) Nag r oda  P r e z yden t a  M i a s t a   i   D y r e k t o r a  S z koły może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu co najmniej 1 roku w szkole lub placówce oświatowej. 

11) Kryteria przyznawania nagród: 

a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz

przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy),

e) wyróżniające kierowanie szkołą,  placówką  w przypadku nauczyciela, któremu powierzono

stanowisko kierownicze, 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć

organizowanych przez szkołę. 

12) Wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta należy  składać  w Wydziale Edukacji Urzędu

Miejskiego w Bytomiu w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

13) Komisja pracuje w oparciu o regulamin wewnętrzny, który zostaje przyjęty przez członków komisji

na posiedzeniu komisji. 

14) Nauczyciel, któremu przyznano Nagrodę  Prezydenta Miasta otrzymuje dyplom, którego odpis

zostaje umieszczony w aktach osobowych. 

15) Dyrektor typuje nauczycieli do Nagrody Dyrektora w oparciu o kryteria wymienione w pkt 11,

a następnie przedstawia kandydatury wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

16) Nauczyciel, któremu dyrektor przyznał  nagrodę  otrzymuje dyplom, którego odpis zostaje

umieszczony w aktach osobowych. 

17) Integralną część Regulaminu stanowi wniosek - wzór - o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta.

Załącznik do Regulaminu

przyznawania nagród nauczycielom

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
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