Uchwała Nr XXXIV/325/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 16 lutego 2006
w sprawie nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.
1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181
poz. 1526) uchwala, się co następuje :
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/231/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku
określającej kryteria i tryb przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektorów
szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę
opiekuńczo - wychowawczą, realizacje zadań statutowych szkoły, sposób podziału
środków na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów, wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie:
„ 8. Nagroda organu prowadzącego dla dyrektorów lub nauczyciela wynosi nie
mniej niż 2 000 netto”.
2) § 10.2 otrzymuje brzmienie;
„ 2. Nagroda Dyrektora dla nauczyciela wynosi nie mniej niż 500 zł. netto”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady
mgr Robert Wawrzyniak

U ZASAD N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIV/325/06
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 26 lutego 2006

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (Art. 49 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2) w budżecie
gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo - wychowawczej oraz
realizacji zadań statutowych placówki, w wysokości co najmniej 1 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych.
Nagrody te przyznaje organ prowadzący oraz dyrektorzy placówek oświatowych.
Nagrody mają charakter uznaniowy, a kryteria i tryb ich przyznawania określa organ
prowadzący gminy.
Wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/231/04 z dnia 30 grudnia
2004 roku podyktowane było uwzględnieniem próśb przedstawicieli związków
zawodowych działających w placówkach oświatowych, co do uściślenia wysokości
nagrody.

