
PROJEKT

UCHWAtr,A NR...
RADY MIEJSKTEJ \M SOCHOCINIE

z dnia ........,....o..... .....2022

w sprawie prryjgcia regulaminu wynagra dzanianaucrycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolu prowadzonym pru,ez Miasto i Gming Sochocin

Na podstawie art.7 ust.l pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz4dzie gminnym ( Dz. U, z 2022 r, poz. 559 ze zm. ) oruz art. 30 ust. 6 i ust. 6a,
w zwiqzkts'z art.9ld pkt 1 ustawy z dnia26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U.
z 2021r. poz. 1762 ze zt7t. ) Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Przyjmuje sig regulamin vrrynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gming Sochocin okreSlaj4cy wysokoS6 oraz
szczeg6lowe warunki przyznawania nauczycielom dodatk6w: za wyslugg lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegblowe warunki obliczania i
wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorailnych zastgpstw oraz
nagr6d za osi4gnigcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekufcze, stanowiqcy zaNqcznik do
niniejszej uchwaly i bgd4cy jej integralnq czgSci4.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy.

$ 3. Traci moc uchwala Nr X17912019 Rady Gminy Sochocin z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przyjgcia regulaminu v'rynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i przedszkolu prowadzonym przez Gming Sochocin oraz uchwala Nr XLV 130912022 Rady
Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniaj4ca uchwalg Nr X/7912019 Rady
Gminy Sochocin z dnia 6 wrzesnia 2019 r. w sprawie przyjgciaregulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu prowadzonym przez Gming Sochocin

$ 4 Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
i wchodzi w Zycie I stycznia2023 r.

Przewodniczqcy Rady

Monika Chojnacka - Makowska





Uzasadnienie
do projektu UCHWALY NR....

RADY MIEJSKIEJ SOCHOCIN
zdnia .....................o..2022

w sprawie przyjgcia regulaminu wynagradzrnia naucrycieli zatrudnionych w szkolach

i przedszkolu prowadzonym prz,ez Miasto i Gming Sochocin

Zgodnie z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela Organ prowadzqcy szkolg bgdqcy jednostkQ

samorz4du terytorialnego, uwzglgdniaj4c przewidywan4 strukturg zatrudnienia, okreSla dla

nauczycieli poszczeg6lnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

wysokoSd stawek dodatk6w oraz szczegl\owe warunki przyzfiawarria tych dodatk6w,

szczeg1lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doruhnych zastgpstw, wysokoS6 i warunki wyplacania skladnik6w wynagrodzenia

o ile nie zosta\y one okreslone w ustawie lub w odrgbnych przepisach - w taki spos6b, aby

Srednie wynagrodzenia nauczycieli, odpowiadaly na obszarze dzialania danej jednostki

samorz4du terytorialnego co najmniej Srednim wynagrodzeniom nauczycieli. O zmiang

regulaminu wynagradzanianatczycieli wystqpili dyrektorzy podleglych szk6l. Celem nowych

uregulowari jest wzmocnienie systemu motywacyj fiego nauczycieli.

Projekt regulaminu zostal uzgodniony z upowahnionymi przedstawicielami zwi4zkow

zawodowychzrzeszaj4cych nauczycieli,tj. ze ZwiqzkiemNauczycielstwa Polskiego.

W zwi4zku z pov,ryZszym uzasadnieniem przedkladan projekt uchwaly w sprawie ptzyjEcia

regulaminu v,rynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu

prowadzonyrn przezMiasto i Gming Sochocin.

Data:

Podpis:





Zalqcznik
do Uchwaty Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnia...... ..,....2022 r.

Regulamin

wynagradzania naucrycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu prowadzonym
przez Miasto i Gming Sochocin

Rozdzial 1

Postanowienia wstgpne

$ 1. Ilekro6 w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bezblihszego okreslania o:
1) ustawie- rozumie sig przez to ustawg z dnia26 stycznia 1982 r. KartaNauczyciela

( Dz. U. 22021,r. poz. 1762 ze zm. ),
2) rozporzqdzeniu- rozumie sigprzez to Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu wydane na podstawie art. 30 ust.5, art.33 ust. 3 oraz art.34 ust.2 ww. ustawy,
3) szkole -nale?y przez to rozumied przedszkole, szkolg lub zesp6l szk6l, dla kt6rych
organem prowadzqcym jest Miasto i Gmina Sochocin,

4) dyrektorze -nale?y przezto rozumie6 dyrektora jednostki, o kt6rej mowa w pkt 3,
5) roku szkolnym -naleZy przezto rozumiei okres pracy szkoly od 1 wrzesnia danego
roku do 31 sierpnia roku nastgpnego,
6) klasie -nalely przezto rozumieCtakhe oddziallub grupg,
7 ) uczniu * naleiry przez to rozumie 6 takhe wychowanka,
8) tygodniowym obowi4zkowym wym iarze godzin - nale?y przez to rozumie6
tygodniowy obowi4zkowy wymiar godzin okreslony w art. 42 ust.3,5c lub ustalony
na podstawie art. 42ust.6 i 7 ustawy.

Roz dzial 2

Dodatek za wyslugg lat

$ 2.1. Nauczycielom przysluguje dodatek za wyslugg lat zgodnie z postanowieniami
zawartymi w art. 33 ustawy.

2. Szczeg6lowe zasady zaliczania okres6w zatrudnienia do stazu pracy, bgd4cego
podstaw4 ustalenia dodatku za wyslugg lat okreSla $ 7 rozporz1dzenia.





Rozdzial 3

Dodatek motywaryjny

$ 3.1. W zale2no6ci od osi4ganych wynik6w, w tym spelniania og6lnych oraz
szczeg6\ovtych warunk6w, o kt6rych mowa w rczporzqdzeniu oraz w $ 4
niniejszego regulaminu nauczycielowi, przysluguje dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje sig na czas okreslony nie kr6tszy ni| 2 miesi4ce i nie

dluhszy ni? 5 miesigcy.
3. Dodatek motywacyjny ustalany kwotowo dlanauczyciela nie moZe by6 mniejszy ruZ
l0 oh i nie wigkszy ni2 30 o/o jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek motywacyjny dla navczyciela przyznaje dyrektor szkoly lub plac6wki dla

dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy.
5. O przyznaniu dodatku motywacyjnego bqdL jego zmianie nauczyciel powiadamiany

jest na piSmie.

$ 4. 1 . Dodatek motywacyj ny moze by 6 przy znany na.uczycielowi
v'ryr62niaj4cemu sig osi4gnigciami w pracy za zaangahowanie w rcalizacjE zadafr
statutowych szkoly lub plac6wki w spos6b wykraczajqcy poza zvrykNe obowi4zki.
2. Warunkiemprzyzrlania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest rcalizacjaco
naj mniej pigciu z ponihszych kryteri6w;
1) uzyskiwanie szczeg6lnych osi4gnigd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych,
w szczeg6lnoSci;

a) uzyskanieprzez uczni6w, z uwzglgdnieniem ich mo2liwoSci i pracy nauczyciela, co
najmniej dobrych osi4gnigd dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzamin6w i sprawdzian6w albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

b) umiejgtnerczwiqzywanie problem6w wychowawczychuczni6w we wsp6lpracy z ich
rodzicami,

c) pelne rczpoznanie Srodowiska wychowawczego uczni6w, aktywne i efektywne dzialanie
rla rzecz uczni6w potrzebuj4cych szczeg6lnej opieki,
d) aktywne podejmowanieprzydzielonych zadani funkcji, rzetelne wywiqzywanie sig z
nich.
2)JakoSi Swiadczonej pracy, w tym zwiqzanej zpowieruonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajgciem, a w szczeg6lnoSci:
a) szczeg6lne zaangahowanie w pracA oraz dbaloS6 o wysoki jej poziom
b)systematyczne i efektywne przygotowywanie sig i wypetnianie przydzielonych
obowi4zk6w,
c) podnoszenie umiejgtnoSci i kwalifikacji zawodowych,
d) wzbogacanie wlasnego warsztatu pracy,
e) dbaloS6 o estetykg i sprawnoSd powierzonych pomieszczen,pomocy dydaktycznych
oraz innych urzqdzeh szkolnych,
f) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywiqzywanie sig z polecef sluzbowych,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Z,aangazowanie w rcalizacjg czynnoSci i zadafi okreslonych w art. 42 ust. 2 pkt2 i 3 Karty





Nauczyciela, a w szczeg6lno$ci:
a) l]dzial w organizowaniu imprez i uroczysto5ci szkolny ch orazSrodowiskowych,
b) fizial w pracach komisji przedmiotolvych i innych,
c) opiekowanie sig samoruildemuczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
dzialaj4cymi na terenie szkoly,
d)prowadzenie lekcji kole2eriskich lub innych form aktywnosci w ramach
wewn4trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) udzial w komisjach egzarninacyjnych, o kt6rych *o-u w przepisach w sprawie
warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucini6w i slichaczy oraz
przeprowadzenie sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych,
f) aktywny udzial w realizowaniu innych zadanstatutowych szkoly.
4) Wprowadzenie innowacji i nowatorstwa pedagogiczn"go, skutkuj4cych efektamiw procesie ksztalcenia i wychowania oraz dzialania-stuttuiace jakoSciowym rozwojem
szkoly;
5) realizowanie w szkole zadah edukacyjnych, wynikajqcych z przyjEtych przez organ
prowadz4cy priorytet6w w realizowanej polityce oswiatowlj-w tym:
a) organizacja przedsigwzigi pozaszkolnych o charakterze wychow awczymi edukacyjnym,
b) promocja szkoly w Srodowisku lokalnym,
6) osi4gnigcianauczycieli w zakresie wymienionych obszar6w pracy powinny byi wymierne

i udokumentowane.

Roz dzial 4

Dodatek funkryjny

$ 6.1. Nauczycielom, kt6rym powierzono stanowiska kierownicze w szkole lub
sprawowanie funkcj i, przysfuguj 4 dodatki funkcyjne.

2. Wysoko5d dodatku fi.rnkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy
_ uwzglgdniaiqc wielkosd plac6wki i warunki organizacyjne szkoty.
3. WysokoSd dodatk6w funkcyjnych dla nauczycieli zajmujacych inne sianowiska

kierownicze ustala dyrektor szkoly.
4. OtreSla sig nastgpuj4ce stawki dodatk6w funkcyjnych:

Dyrektor szkoly I plac6wki licz4cej :

l)do l0 oddziallw - g00-2200 z|miesiEcznie
2) powyzej 10 oddzial6w - 1200- 3000 zl miesigcznie
3) wicedyrektor szkoty/plac6wki - 600- l g00 zt miesigcznie
5. Dodatek funkcyjny przysluguje tak2e nauczycielom, kt6rym powierzono

obowi4zki kierownicze w zastgpstwie dyrektora.
6' Nauczycielom realizuj4cym dodatkowe zadania oraz zajgcia przysluguje dodatek

firnkcyjny ztytulu:
1)sprawowania funkcji opiekuna stazu, mentora, doradcy metodycznego lub nauczyciela-
konsultanta w wysokosci s o/o jego wynagrodzenia zasadniczego,
2) sprawowania funkcji wychowawcy klasy:
a)liczTcej do l8 uczni6w wNEcznie - w wysokosci 350 zlotych,
b^)licz1cej powyhej 18 uczni6w - w wysokoSci 400 zlotyci.
3) nauczyciela opiekuj4cego sig oddzialemprzedszkolnym/ odziaNemprzedszkolnym

w szkole podstawowej - w wysokoSci 300 zlotych..





Rozdzial 5

Dodatek za warunki pracy

$ 7.1. Nauczycielom pracuj4cym w trudnych, uci4zliwych warunkach przysluguje ztego
tytulu dodatek za warunki pracy.
2. Zapracq w trudnych lub uci42liwych warunkach uznaje sig prowadzenie zqEd
vryszczegillnionych odpowiednio w $8 i $ 9 rozporuqdzenia.
3. Nauczycielom i wychowawcom przystuguje dodatek w wysoko5cill %o stawki
godzinowej zakahda godzing przepracowan4 w warunkach, o kt6rych mowa w ust. 2.
4. Dodatek za warunki pracy nauczycielowiprzyznaje dyrektor szkoly lub p1ac6wki,
a dyrektorowi - Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

Roz dzial 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraiz za godziny dorainych zastgpstw

$ 8 Godziny ponadwymiarowe i doralnych zastgpstw przydziela sig nauczycielowi
zgodnie z art.35 ustawy.

$ 9.1. Wynagrodzenie za jedn4 godzing ponadwymiarow4 ustala sig, dziel4c przyznanqt
nauczycielowi stawkg wynagrodzenia zasadniczego lqcznie z dodatkiem za warunki pracy,
jezeLi praca w godzinach ponadwymiarowych zostala zrealizowana w warunkach
uprawniaj4cych do tego dodatku, przez miesigczn4liczbg godzin obowi4zkowego wymiaru
zajg6, ustalonego dla rcdzaju zajg6 dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuflczych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesigcznqliczbg godzin obowipkowego wymiaru zajgdnauczyciela, o kt6rej mowa
w ust. 1, uzyskuje sig mnoh4c tygodniowy obowi4zkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaol<r4gleniem do pelnych godzin w ten spos6b, 2e czas zajg| do 0,5 godziny pomija

sig, a co najmniej 0,5 godziny liczy sig zapelnqgodzing.

$ l0.l.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doruZnych zastgpstw przysluguje
nauczycielowi za godziny faktycznie zrealizowate, natomiast w przypadku godzin
niezrealizowanych wynagrodzenie przysluguje na mocy przepis6w prawa pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w kt6rych
przypadajq dni usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w kt6rych zajgcia rczpoczynaj4 sig lub kofcz4
w Srodku tygodnia - za podstawg ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sig
obowipkowy tygodniowy wymiar zajgt okreSlony w art. 42 ust.3 ustawy, pomniejszony o
1/5 tego wymiaru (brb y4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydziei pracy) zakahdy
dziefi usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy lub dzieri ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, zal<t6re przysluguje wynagrodzenie w takim tygodniu nie moze
byi wi gksz a niz liczb a go dzin pr zy dzielonych w pl anie organi zacyj nym.
3.Wynagrodzenie za jednq godzing doraLnych zastgpstw ustala sig tak, jak za jedn4
godzing ponadwymiarow4.





Roz dzial 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagr6d

$ 11. 1. Nagrody przyznawane sqze specjalnego funduszu nagr6d utworzonego na podstawie
art.49 ust. 1 pkt. 1 ustawy.
2.Podzial Srodk6w specjalnego funduszu nagr6d jest nastgpujqcy:
1) 40 % funduszu na nagrody przyzrLawaneptzez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin,
2) 60% funduszu na nagrody przyznawarrenauczycielomprzez dyrektor6w szk6l.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagr6d mog4 byt przyznane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, wulnych wydarzeri w Zyciu szkoly ( jubileusz, nadanie imienia), zakohczenia
roku szkolnego.
4. WysokoS6 nagrody dyrektora szkoly ustalana jest corocznie.
5. Nagroda ma charakter uznaniowy.
6.Nagrodg Burmistrza przyznaje sig wyr6zniaj4cym sig dyrektorom i nauczycielom,
zatrudnionym w szkolach lub plac6wkach prowadzonychprzez Miasto i Gming Sochocin.
7. Nauczyciel, kt6remu zostalaprzyznarLa nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, wraz
zuzasadnieniem, kt6rego odpis umieszczasig wjego aktach osobowych.

S 12.1 Nagrodg Dyrektora Szkoly lub Burmistrza mohe otzymal nauczyciel, kt6ry:
a) przepracowal w szkole co najmniej I rok,
b) posiada co najmniej bardzo dobr4 oceng pracy lub pozytywn4 oceng dorobku
zawodowego,
c) legitymuje sig wysokimi osi4gnigciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej:
d) spelnia, co najmniej 5 z wymienionych poniZej kryteri6w.

1)W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, w szczeg6lnoSci:
a) wykazuj e tw6rcze podej Scie do zadafi dy dalcty cznych, wychow aw czy ch
i opiekuriczych, stosuje nowatorskie metody nauczania i wychowania, opracowuje wlasne
pro gramy nauczania i wychowania,
b) opracowuje i wdraZa w szkole program autorski, innowacjg pedagogicznq, inicjuje
i koordynuje projekty szkolne, stosuje nowatorskie metody i formy pracy lekcyjnej
i pozalekcyjnej,
c) uzyskuje wymierne efekty w pracy dydaktyczno wychowawczej potwierdzone
w zewngtrznym badaniu umiejgtnoSci lub egzaminie 6smoklasisty,
d) rozwija zainteresowania i talenty uczni6w, prowadzi dodatkowe zajgcia dla uczni6w
uzdolnionych. Z sukcesem przygotowuje do udzialu w konkursach, zawodach
sportowych, festiwalach itp.,
e) prowadzi dzialalnoSdnarzeczpromocji szkoly i gminy,
f) prowadzi udokumentowan4, r6znorodn4 dzialalnoS(, wychowawczq w poszanowaniu
narodowych wartoSci i tradycji. PoSwigca dodatkowy czas uczniom i skutecznie rczwiqzqe
problemy wychowawcze,
g) osi4ga sukcesy w pracy z vczniarri uzdolnionymi lub maj4cymi trudnoSci w nauce oraz w
pracy resocj alizacyj nej z uczniarni,
h)wzbogaca ofertg edukacyjn4 szkoly, przygotowuje i organizuje uroczystoSci szkolne oraz
imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyj ne i wypoczynkowe.





2)W zakresie pracy opiekut'rczo wychowawczej, w szczeg6lno6ci:

a) na bieaqco rozpoznqe sytuacjg uczni6w i ich rodzin, organizuje uczniom

i wychowankom, bgd4cym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej, pomoc i opiekg,

b) efektywnie aktywizuje Srodowisko rodzic6w, angahujqc ich w prace i sprawy szkolne,
wlqczado wsp6lpracy ze szkol4,
c) organizuje i prowadzi na terenie szkoly dzial.ania maj4ce na celu zapobieganie
i zwalczanie przejaw6w patologii spolecznej, w szczeg6lnoSci narkomanii
i alkoholizmu,
d) organizuje stalq i efektywn4 wsp6lpracE szkoly z instytucjami, stowarzyszeniami
i oryanizacjami, dziaNaj4cymi na rzecz uczni6w ( w zakresie zapobiegania i usuwania
przejaw6w patologii spolecznej i niedostosowania spotecznego dzieci i nrtodzie?y oruz
zagrohony ch niedostosowaniem spolecznym).
3) W zakresie doskonalenia zawodowego i organizacji wlasnej pracy, w szczeg6lnoSci:

a) aktywnie przewodniczy zespolowi nauczycieli i organizuje wsp6lprac9 zespolu
przedmiotowego lub wychowawczego,
b) udziela efektywnej pomocy nauczycielom rozpoczynajqcym pracg w zawodzie lub jest
opiekunem praktyk studenckich; prowadzi lekcj e kole2eriskie (otwarte),
c) upowszechnia wlasne osi4gnigcia i doSwiadczenia pedagogiczne lub wychowawcze
w Srodowisku lokalnym lub internecie,
d) prowadzi dokumentacjg pedagogicznq zgodnie z obowiryujqcymi przepisami prawa

oSwiatowego,
e) podejmuj e r62ne formy doskonalenia zawodowego a zdobyte umiejgtnoSci wykorzystuje
do pracy wlasnej,
f) inicjuje i realizuje dzialania w projektach edukacyjnych, programach oraz akcjach
og6lnopolskich,
g) wsp6trpracuje zpartnerami lokalnymi i Srodowiskowymi.

$ 13. 1. Nagrodg Burmistrza przyznale sig dyrektorowi szkoly lub plac6wki bior4c pod

uwag9:

a) dbaloS6 o wysoki poziom natczania i wychowaniapoprzez odpowiedniq organizacjg pracy
szkoly, wtaSciwy dob6r program6w nauczania, innowacje pedagogiczne, odpowiednie
sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) prawidtowe gospodarowanie Srodkami i mieniem szkoly, wzbogacanie bazy szkoly,
przestrzeganie dyscypliny budzetowej,
c) pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie Srodk6w pozabtdhetowych narzecz szkoly,
d) dbanie o wizerunek szkoly poprzez r62norodne formy wlqczal1ce Srodowisko lokalne
(instytucje spoleczno - kulturalne, organizacje, osoby prywatne) do wsp6lnych dzialah na
rzeczszkoly i integrowania szkoly znimi,
e) pozyskiwanie rodzic6w do wsp6lptacy ze szkol4, wlqczanie rodzic6w w tworzenie
autonomii i,,charakteru" szkoly otwartej,
f) realizowanie zadai organu prowadz1cego i organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny
g)tworzenie dobrego klimatu pracy, wla6ciwych stosunk6w migdzyludzkich i umiejgtne
r ozwiyzy wanie konfl ikt6w.
2.Nagrodg Burmistrza mole otrzymal dyrektor, kt6ry spelnia co najmniej

5 z powyZszych kryteri6w.

$ 14.1. Nagrodg przyznanq przez Burmistrza lub Dyrektora Szkoly przyznaje sig
nauczycielom zatrudnionym w danej szkole





2. Zwnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza moZe wyst4pi6:
1) w stosunku do dyrektora szkoly -Rada Rodzic6w, Rada Pedagogiczna,
2) w stosunku do nauczycieli - Dyrektor Szkoly, Rada Rodzic6w, Rada Pedagogiczna
3. Wnioski naIe?y sklada6 do Urzgdu Miasta i Gminy, w przypadku nagrody Burmistrza lub
do Dyrektora Szkoly o nagrodg dyrektora.
ASurmistrz i dyrektor mohe przyzna| nagrodg z wlasnej inicjatyvr.y.

Rozdzial S

Postanowienia korflcowe

$ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj4 zastosowanie przepisy
Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

$ 16. Regulamin zostal uzgodniony ze zwi1zkanti zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli tj.
Zwiqzkiem Nauczycielstwa Polskiego.

$ 17. Postanowienia niniejszego regulaminu mog4 byd zmieniane w trybie przewidzianym dla
jego ustalenia.
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