
UCHWAŁA NR XXIV/159/2004

RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

 z dnia 4 listopada 2004r.

w sprawie: kryteriów i trybu  przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym

(Dz U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 49 ust 2 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkoli zatrudnionym

w Mieście i Gminie Pleszew stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.



UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z  dnia 4 listopada 2004r.

Ustawa z dnia 15 lipca 2004r.  o  zmianie  ustawy Karta  Nauczyciela  oraz o zmianie  niektórych

innych ustaw (DZ.U. nr 179, poz. 18451) zobowiązała w art. 13 pkt 1 organy prowadzące szkoły

i przedszkola do dostosowania,  w ciągu dwóch miesięcy od wejścia  w życie ustawy, kryteriów

i trybu przyznawania nagród nauczycielom do stanu prawnego wynikającego z nowego brzmienia

art. 49 Karty. 

„Art.49.

 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze:

1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych

rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących

szkoły i dyrektorów szkół;
2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2 744 średnich

wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz na-

gród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli,  o których mowa w art. 1 ust.1

pkt. 1 i ust. 1a;

3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej

równowartość 2 015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty na-

gród tego ministra.

2.  Organy prowadzące szkoły ustalają  kryteria i  tryb przyznawania nagród dla  nauczycieli

ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie

pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań

statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrek-

torów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana

nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.”


