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UCHWA£A Nr XXI/212/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku za wys³ugê lat, za warunki pracy oraz
dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminê Jarocin na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6 a i 6 b i art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 8.03.1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami), Rada Miejska w Jarocinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008
r. regulaminy wynagrodzenia i przyznawania dodatków stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y:
1) Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe,
godziny doranych zastêpstw, przyznawania dodatku za
wys³ugê lat i za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminê Jarocin,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
2) Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadz¹cych przez
Gminê Jarocin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2,
3) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadz¹cych
przez Gminê Jarocin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3,
4) Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych
przez Gminê Jarocin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4,
5) Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadz¹cych przez Gminê Jarocin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5.
§2. Ilekroæ w regulaminach stanowi¹cych za³¹czniki do
niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) placówkach  rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê
podstawow¹, przedszkole lub zespó³ placówek prowadzonych przez Gminê Jarocin,
2) pracodawcy  rozumie siê przez to dyrektorów placówki
albo, w stosunku do dyrektora placówki  Burmistrza
Jarocina, b¹d inn¹ osob¹ usprawnion¹ do dokonywania

wobec dyrektorów placówek czynnoci z zakresu prawa
pracy,
3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli i innych
pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych, zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminê Jarocin.
§3. 1. Regulaminy stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y obejmuj¹ wszystkich nauczycieli zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez Gminê Jarocin.
2. Przepisów zawartych w regulaminach nie stosuje siê do
pracowników placówek nie bêd¹cych nauczycielami.
§4. Trac¹ moc:
1) Uchwa³a nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia
28.12.2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu
wynagradzania i przyznawania dodatków: funkcyjnego,
motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminê Jarocin na okres od
1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
§5. 1. Regulaminy stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y zosta³y uzgodnione ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
2. Zmiany w regulaminach mog¹ byæ dokonywane w trybie
przewidzianym dla ich wprowadzenia.
§6. 1. Regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeñ
i dodatków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2008 r.
2. Zmiany wynagrodzeñ i dodatków wynikaj¹ce z regulaminu zostan¹ wprowadzone obligatoryjnie w terminie 14 dni
od wejcia w ¿ycie uchwa³y, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1
stycznia.
§7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
w terminie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jaros³aw £ukasiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 38

— 4144 —

Poz. 789

Za³¹cznik nr 1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE, GODZINY DORANYCH
ZASTÊPSTW, DODATKU ZA WYS£UGÊ LAT ORAZ DODATKU ZA WARUNKI PRACY DLA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ JAROCIN NA OKRES OD 1.01.2008 R. DO
31.12.2008 R.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje równie¿ za dni
nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wsku§1. 1. Ustala siê wynagrodzenie za jedn¹ godzinê potek choroby lub koniecznoci sprawowania opieki nad dziecnadwymiarow¹ nauczyciela: dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi
kiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³eczwarunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
nego.
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
dzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wycho- pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
wawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
ponadwymiarowych.
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpnabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
stwa, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego
- za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
nauczyciela ustala siê z zastrze¿eniem ust. 3 niniejszego
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹regulaminu, w sposób okrelony w ust 1.
ca.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar go§3. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za warunki pradzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
cy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realiwarunkach.
zowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1 ustala siê,
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia za2. Wysokoæ dodatku, o których mowa w ust. 1 przys³usadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
guje nauczycielom:
w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawnia- prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka, zakwalifij¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowakowanego przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹
nego wymiaru godzin.
do nauczania specjalnego, realizuj¹cego powy¿szy obo4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowi¹zek w szko³ach prowadzonych przez Gminê Jarocin,
wanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
w wysokoci od 20% do 50% jego stawki godzinnej,
1, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
w zale¿noci od stanu zdrowia ucznia i odleg³oci szko³y
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
od miejsca zamieszkania ucznia.
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyliczy siê za pe³n¹ godzinê.
ciela dyrektor placówki, a dla dyrektora organ prowadz¹cy.
5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1,
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u i przys³uprzys³uguje za godziny przepracowane, pod warunkiem wyguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹
pracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowi¹zkododatek jest zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy,
wego wymiaru zajêæ. Nie mo¿na odbytych godzin zastêpstw
za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres
doranych traktowaæ jako godziny wolne do wykorzystania
urlopu wypoczynkowego.
w innym terminie.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§2. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi,
zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 Karty Nauczyciela.

5. Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej
je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
Tygodniowy, obowi¹zuj¹cy wymiar zajêæ ustala siê zgodnie
z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
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Za³¹cznik nr 2

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ JAROCIN NA OKRES OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
§1. Regulamin obowi¹zuje w przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimnazjach, zwanych dalej placówkami w Gminie Jarocin w 2008 r.
§2. Dodatki, o których mowa w Regulaminie dla nauczycieli pe³ni¹cych funkcje kierownicze, zwanych dalej dyrekto-

rami ustala Burmistrz Jarocina, a dla pozosta³ych nauczycieli
dyrektorzy placówek.
§3. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego oraz wykaz
stanowisk, za które przys³uguje dodatek funkcyjny okrela
poni¿sza tabela:
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§4. Wysokoæ dodatków, o których mowa w tabeli w §3
ustala w stosunku do dyrektorów placówek Burmistrz Jarocina, a w stosunku do pozosta³ych nauczycieli dyrektor placówki, uwzglêdniaj¹c zakres, z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
realizacji powierzonej funkcji.
§5. Prawo do otrzymania dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nast¹pi³o objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku, a je¿eli objêcie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
§6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony traci prawo do dodatku z koñcem










miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres powierzenia. Dotyczy to
równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
§7. Dodatek nie przys³uguje za okres nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, za okres, za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel lub dyrektor zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów
obowi¹zków, do których dodatek ten jest przypisany, a je¿eli
zaprzestanie nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
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§8. Dodatek w stawce dla Dyrektorów placówki przys³uguje wicedyrektorowi placówki od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po jednym miesi¹cu nieobecnoci dyrektora.

§9. Dodatki, o których mowa w regulaminie wyp³aca siê
z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.
§10. Dodatek przyznawany, cofany lub zawieszany okresowo jest po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w placówce lub w owiacie.
Za³¹cznik nr 3

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ JAROCIN NA OKRES OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,

§1. Niniejszy regulamin okrela wysokoæ dodatku motywacyjnego, oraz szczegó³owe warunki przyznawania tego
dodatku nauczycielom poszczególnych stopni awansu oraz
dyrektorom zatrudnionym w gimnazjach, szko³ach podstawowych i przedszkolach, zwanych w dalszej czêci regulaminu
placówkami, prowadzonych przez Gminê Jarocin.

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

§2. Fundusz motywacyjny dla nauczycieli w placówkach
tworzy siê poprzez odpis w wysokoci co najmniej 4,5% ich
wynagrodzenia zasadniczego.

4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Karta Nauczyciela, a w szczególnoci:

§3. Wysokoæ przyznanego dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, w tym nauczycieli pe³ni¹cych funkcje kierownicze
mo¿e wynosiæ maksymalnie do 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

§4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor placówki,
a dyrektorowi Burmistrz Jarocina.
§5. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w placówce prowadzonej przez
Gminê Jarocin, jest:
1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) wysoka jakoæ wiadczonej pracy zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajêciem,
a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub urz¹dzeñ szkolnych,

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych i powierzonych obowi¹zków,

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez Gminê
Jarocin jest:
1) prawid³owa realizacja zadañ dydaktyczno - wychowawczo - opiekuñczych, potwierdzona ocen¹ dokonan¹ przez organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny,
2) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, eksperymentów pedagogicznych oraz pozastatutowa dzia³alnoæ
prospo³eczna, w tym:
a) podejmowanie i wdra¿anie innowacji pedagogicznych,
opracowanie i wprowadzenie programów autorskich
lub eksperymentów pedagogicznych,
b) pozastatutowa dzia³alnoæ prospo³eczna, na rzecz rodowisk lokalnych.
3. Wzorowe zarz¹dzanie placówk¹, w tym:
a) wzorowe przygotowanie dokumentacji zwi¹zanej z organizacj¹ pracy placówki, sprawami osobowymi i prowadzeniem kancelarii,
b) bie¿¹ce doskonalenie zawodowe w³asne oraz motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
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c) szczególnie gospodarne dysponowanie rodkami w rocznym planie finansowym oraz pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych celem obni¿enia kosztów prowadzenia
placówki i uzupe³nienia bazy materia³owej.
§6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
do roku, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008
r., po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 semestru,
w wymiarze nie mniejszym ni¿ 1/2 etatu.
§7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek
mo¿e byæ przyznany lub zmieniony w dowolnym terminie.
§8. Nauczycielowi lub dyrektorowi przys³uguje dodatek
motywacyjny w okresie przebywania na urlopie dla porato-

Poz. 789

wania zdrowia lub d³ugotrwa³ym zwolnieniu lekarskim, nie
d³u¿ej jednak ni¿ 1 miesi¹c po zaprzestaniu pracy i do chwili
up³yniêcia okresu, na który dodatek zosta³ przyznany.
§9. W przypadku ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków s³u¿bowych cofa siê lub zawiesza decyzjê o przyznanym dodatku
motywacyjnym z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³a przyczyna.
§10. Dodatek wyp³acany jest z góry wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.
§11. Dodatek przyznawany, cofany lub zawieszany okresowo jest po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w placówce lub w owiacie.
§12. Kwota dodatku motywacyjnego w placówce, wynikaj¹ca z regulaminu naliczona na dany rok bud¿etowy musi
byæ wykorzystana i wyp³acona do 31 grudnia danego roku.
Za³¹cznik nr 4

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ JAROCIN NA OKRES OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
§1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielom posiadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, w placówkach po³o¿onych na
terenach wiejskich.
§2. Dodatek przyznany jest w wysokoci uzale¿nionej od
liczby cz³onków rodziny pozostaj¹cych na utrzymaniu zatrudnionego nauczyciela i wyp³acany co miesi¹c, z góry wraz
z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokoci:
1) 8 z³ miesiêcznie dla jednej osoby,
2) 16 z³ miesiêcznie dla dwóch osób,
3) 24 z³ miesiêcznie dla trzech osób,
4) 32 z³ miesiêcznie dla czterech osób i wiêcej.
§3. Do osób, o których mowa w §2 zalicza siê nauczycieli
oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹cych  wspó³ma³¿onków
oraz dzieci do 18 roku ¿ycia.
§4. Nauczycielowi oraz jego wspó³ma³¿onkom, bêd¹cymi
tak¿e nauczycielami, stale z nim zamieszkuj¹cymi przys³uguje
tylko jeden dodatek wynikaj¹cy z §2. Ma³¿onkowie wspólnie
wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.

§5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
§6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie i powsta³o uprawnienie.
§7. Dodatek przys³uguje za okres wykonywanej pracy,
a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które jednak przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak gdy z nauczycielem by³a zawarta umowa na czas
okrelony, dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê nie d³u¿ej,
ni¿ do koñca okresu na który umowa zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli, zgodnie z §4.
§9. Nauczycielom zatrudnionym w placówce dodatek przyznaje dyrektor tej placówki, a dyrektorowi Burmistrz Jarocina
(osoba uprawniona).
Za³¹cznik nr 5

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINÊ JAROCIN NA OKRES OD 1.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) i art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 6.09.2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz.U. z 2001 r., Nr 101, poz. 1093) postanawia siê,
co nastêpuje:
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§1. Nagrody Burmistrza Jarocina przyznawane s¹ w terminie do dnia 14 padziernika ka¿dego roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
§2. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza Jarocina
sk³adaj¹ podmioty wymienione w §3 do dnia 15 wrzenia
ka¿dego roku w wydziale w³aciwym do spraw owiaty, po
zaopiniowaniu ich przez radê pedagogiczn¹ i zak³adow¹ organizacjê zwi¹zkow¹. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski z³o¿one nieterminowo i niespe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ rozpatrywane.
3. Wnioski musz¹ zawieraæ udokumentowane osi¹gniêcia w pracy nauczyciela za okres od ostatniej nagrody Burmistrza.
§3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza wystêpuje:
a) dyrektor placówki  dla nauczyciela zatrudnionego w tej
placówce,
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7) wyró¿nia siê ¿yczliwoci¹ i tworzeniem przyjaznego klimatu przy wspó³pracy z ca³ym rodowiskiem owiatowym.
§7. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom placówek
owiatowych bêd¹ brane pod uwagê:
a) wyniki nauczania i wychowania osi¹gane przez szko³ê,
b) poziom organizacji pracy szko³y,
c) dba³oæ o poziom bazy szkolnej,
d) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na wzbogacenie bazy
i zakup rodków dydaktycznych,
e) w³aciwe i racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi,
f) podejmowanie inicjatyw podnosz¹cych jakoæ pracy szko³y,
g) dba³oæ o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników,
h) prawid³owoæ sprawowanego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego,

b) naczelnik wydzia³u w³aciwego do spraw owiaty  dla
dyrektora placówki,

i) w³aciwa wspó³praca z rodzicami, uczniami, rad¹ pedagogiczn¹, zwi¹zkami zawodowymi i organem nadzoru pedagogicznego,

c) wizytator sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny nad placówk¹,
w której nauczyciel jest zatrudniony,

j) udzia³ szko³y w dzia³alnoci na rzecz rodowiska lokalnego,

d) w³aciwa organizacja zwi¹zkowa.

k) przestrzeganie prawa pracy,

§4. Nagroda mo¿e byæ równie¿ przyznawana z inicjatywy
Burmistrza.
§5. Burmistrz dokonuje analizy i zatwierdza wnioski po
zaopiniowaniu ich przez Komisjê ds. nagród. Z posiedzenia
komisji sporz¹dza siê protokó³.
§6. Nagroda Burmistrza mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej,
osi¹ga licz¹ce siê w skali gminy wyniki w pracy dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuñczej i organizacyjnej oraz umiejêtnoci w zarz¹dzaniu owiat¹, a w szczególnoci:

l) racjonalna polityka kadrowa,
³) tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kreowanie poprawnych stosunków miêdzyludzkich,
m)posiadanie wyró¿niaj¹cej, aktualnej oceny pracy.
§8. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê w teczce akt
osobowych.
§9. Do rozpatrywania wniosków o nagrodê Burmistrza
powo³uje siê Komisjê w sk³adzie:

1) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu,

1) z-ca Burmistrza Jarocina  przewodnicz¹cy Komisji,

2) osi¹ga wyró¿niaj¹ce wyniki w przygotowaniu uczniów do
konkursów, olimpiad i zawodów (zajêcie czo³owych miejsc
na szczeblu gminy, powiatu, województwa),

2) naczelnik wydzia³u w³aciwego do spraw owiaty  cz³onek,

3) inicjuje dzia³ania s³u¿¹ce podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
4) wyró¿nia siê w dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie wycieczek, przygotowaniu uczniów do udzia³u
w uroczystociach szkolnych oraz uroczystociach na rzecz
rodowiska lokalnego,
5) wzorowo organizuje pracê, dba o bazê szko³y, dzia³a na
rzecz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli,
6) wzorowo wspó³pracuje ze rodowiskiem i instytucjami
wspomagaj¹cymi szko³ê,

3) wizytator Kuratorium Owiaty sprawuj¹cy nadzór nad
placówkami prowadzonymi przez Gminê  cz³onek,
4) przedstawiciel komisji Rady Miejskiej w³aciwej do spraw
owiaty - cz³onek,
5) przedstawiciel Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Jarocinie  cz³onek,
6) przedstawiciel komisji Zak³adowej Pracowników Owiaty
NSZZ Solidarnoæ- cz³onek.
§10. Obs³ugê administracyjn¹ zapewnia wyznaczony pracownik wydzia³u w³aciwego do spraw owiaty.
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