SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967);
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 nr 131, poz.1078).
§2
1. Regulamin dotyczy przyznawania nagrody dyrektora placówki, zwanej dalej „nagrodą”.
2. Fundusz nagród wynosi 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.
3. Nagrody dyrektora przyznawane są w Dniu Edukacji Narodowej.
4. W szczególnych przypadkach nagroda może być przyznawana w innym terminie, pod
warunkiem posiadania na nią środków.
Rozdział 2
Kryteria przyznawania nagrody
§3
1. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który spełnia podstawowe warunki:
1) przepracował co najmniej dwa lata w tej placówce;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) wzorowo wypełnia obowiązki dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
4) dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji;
5) prezentuje wysoką kulturę osobistą;
6) dba o estetykę własnego miejsca pracy.
2. Nauczyciel wytypowany do nagrody powinien ponadto wyróżniać się przynajmniej
jednym z określonych poniżej działań:
1) przyczynić się do podnoszenia prestiżu placówki poprzez zdobywanie nagród
i wyróżnień w olimpiadach, konkursach i przeglądach;
2) brać czynny udział w opracowywaniu wewnętrznego systemu jakości pracy szkoły;
3) wprowadzać innowacje pedagogiczne;
4) mieć szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz uczniów ubogich lub zaniedbanych
wychowawczo;
5) organizować dla uczniów pozalekcyjne imprezy, wycieczki lub spotkania
środowiskowe.
Rozdział 3
Tryb przyznawania nagrody

§4
1. Nagrodę przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek wicedyrektora albo
zakładowej organizacji związkowej.
2. Dyrektor szkoły, informuje radę pedagogiczną o wykorzystaniu funduszu nagród,
w tym o liczbie przyznanych nagród (raz w roku).
3. Dyrektor szkoły występuje do organu nadzorującego szkołę o przyznanie nagrody
Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty i innych dla wyróżniających się nauczycieli
kierowanej przez niego placówce.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania po porozumieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi.

