
UCHWAŁA NR XVIII/226/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe 

i doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215), po uzgodnieniu 
z organizacjami związkowymi działającymi w placówkach oświatowych Gminy Kietrz, Rada Miejska w Kietrzu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady ich przyznawania. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/151/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 stycznia 2005 r.  
w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu 
prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kietrz (szkoły, 
przedszkola) za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2020 r.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/226/2020 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 

zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

Rozdział 1. 
Postanowienia wstępne 

§ 1. 1.  Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Kietrz. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych stopni awansu zawodowego: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

a) za wysługę lat; 

b) motywacyjnego; 

c) funkcyjnego; 

d) za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 

3) kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród. 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215); 

2) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) ; 

3) placówce oświatowej - należy przez to rozumieć zespół szkolno-przedszkolny oraz zespół szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Kietrz; 

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej; 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora w placówce oświatowej; 

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki oświatowej, tj. okres od 1 września danego 
roku kalendarzowego do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego; 

7) klasie - należy przez to rozumieć klasę, oddział, lub grupę; 

8) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka; 

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

Rozdział 2. 
Dodatek za wysługę lat 

§ 2. 1. Nauczycielom i dyrektorom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych 
w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, § 7 rozporządzenia oraz na warunkach określonych  
w Regulaminie. 
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2. Dodatek przysługuje: 

1) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel lub dyrektor 
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w trakcie miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło  od pierwszego dnia miesiąca. 

3. Dodatek przysługuje nauczycielowi i dyrektorowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku oraz jego wysokość określa: 

1) nauczycielowi - dyrektor placówki oświatowej; 

2) dyrektorowi - Burmistrz Kietrza. 

Rozdział 3. 
Dodatek motywacyjny 

§ 3.  Nauczycielowi i dyrektorowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 
6 rozporządzenia oraz w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie.  

§ 4.  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 

a) stosowanie różnorodnych metod nauczania, 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów uczniów we współpracy z rodzicami, 

c) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, w tym potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach 
przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, 

d) stosowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, 

e) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej; 

2) jakość świadczonej pracy, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o mienie szkoły, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 

c) aktywny udział  w realizowaniu innych zadań statutowych, 

d) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie 
szkoły; 

4) wprowadzanie innowacji służących efektywnemu procesowi kształcenia i wychowania poprzez: 

a) adaptację i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowywania we współpracy 
z organem sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 

b) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 

c) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

§ 5. 1.  Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest: 
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1) dbałość o mienie szkoły, 

2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych szkoły, 

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

4) zatrudnianie pracowników zgodnie z kwalifikacjami, 

5) utrzymywanie dyscypliny pracy, 

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, 

7) opieka nad nauczycielami, szczególnie nad rozpoczynającymi pracę w zawodzie, motywowanie do 
doskonalenia zawodowego, 

8) przestrzeganie regulaminu pracy, 

9) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, 

10) współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego placówki 
oświatowej. 

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego wicedyrektorowi jest spełnienie kryteriów, o których mowa 
w ust. 1, z wyjątkiem pkt 4. 

§ 6. 1.  Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów jest przyznawany na okres nie krótszy niż 2 
miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla: 

1) dyrektora wynosi od 50,00 zł do 500,00 zł, 

2) wicedyrektora wynosi od 50,00 zł do 500,00 zł. 

3. Stawka dodatku motywacyjnego dla nauczyciela wynosi \od 50,00 zł do 400,00 zł. 

4. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor placówki, a dyrektorom Burmistrz. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział 4. 
Dodatek funkcyjny 

§ 7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko 
kierownicze w szkole (placówce) przewidziane w statucie szkoły (placówki), przysługuje dodatek funkcyjny. 

§ 8. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi: 

1) któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego; 

2) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu; 

3) doradcy metodycznemu. 

§ 9. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi: 

1) dla dyrektora szkoły (placówki) liczącej do 10 oddziałów - od 400,00 zł do 1.100,00 zł 

2) dla dyrektora szkoły (placówki) liczącej powyżej 10 oddziałów - od 400,00 zł do 1.500,00 zł; 

3) dla innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły (placówki) - od 200,00 zł do 600,00 zł; 

4) dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 300,00 zł; 

5) za wychowawstwo w szkole - 300,00 zł; 

6) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 100,00 zł, za każdego nauczyciela odbywającego staż; 

7) dla nauczyciela doradcy metodycznego - 250,00 zł. 

§ 10. 1.  Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie. 
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie zastępującej dyrektora szkoły od dnia powierzenia proporcjonalnie do 
liczby przepracowanych dni. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie 
innej osoby, uprawnionej do dodatku funkcyjnego, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 1 miesiąc. 

§ 11. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny  
z każdego tytułu. 

§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 
dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, 
w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

§ 13. Dodatek funkcyjny przyznaje: 

1) nauczycielowi - dyrektor; 

2) dyrektorowi - Burmistrz. 

Rozdział 5. 
Dodatek za warunki pracy 

§ 14.  Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z 
tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach na zasadach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia oraz § 16 
Regulaminu. 

§ 15.  Za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach, przysługuje 
dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.  

Rozdział 6. 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z 
zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych  oraz doraźnego zastępstwa odbywa 
się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych  lub szkodliwych dla zdrowia) 
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w 
ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, 
w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. 
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5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w 
których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony 
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo 
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

§ 17.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.   

Rozdział 7. 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 18.  Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze specjalnego 
funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Kietrz w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektora. 

§ 19. 1. Specjalny fundusz nagród, o którym mowa w § 18 przeznacza się na: 

1) fundusz nagród dyrektora - w wysokości 70% środków, 

2) fundusz nagród Burmistrza - w wysokości 30% środków. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje: 

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor placówki, 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - Burmistrz. 

§ 20. 1.  Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w placówce co najmniej  
1 roku.  

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielom, 
w tym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, którzy posiadają wybitne osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć i organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych 
zadań statutowych szkoły, w szczególności gdy nauczyciel: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego 
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 
w zawodach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III 
miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, okręgowym lub centralnym, 

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowania nowatorskich programów i publikacji, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności 
w nauce i adaptacji społecznej, 

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe dla uczniów i innych uczestników 
znaczące dla środowiska lokalnego, 

g) prowadzi działalność wychowawczą w klasie lub placówce przez organizowanie wycieczek, udziału 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

h) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w placówce, 

i) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży znaczący dla środowiska 
lokalnego, 
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j) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi 
nauczycielami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
i wykluczenia, wśród dzieci i młodzieży w szczególności narkomanii, alkoholizmu, i innych uzależnień, 

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami 
i stowarzyszeniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami w zakresie zapobiegania 
i usuwania przejawów patologii społecznych i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy aktywnego i efektywnego współdziałania szkoły z 
rodzicami, 

e) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, rozwijania ich znajomości przepisów 
bhp i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zastosowania w codziennym życiu; 

3) w zakresie pozostałej działalności statutowej: 

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, systematycznie podnosi 
poziom swojej wiedzy i umiejętności, 

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, 

c) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych instytucji i organizacji społecznych, 

d) aktywnie uczestniczy w życiu gminy i działa na rzecz rozwoju lokalnego, 

e) wykazuje inicjatywę na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla placówki, 

f) troszczy się o rozwój, uzupełnienie i należyte wykorzystanie bazy dydaktycznej placówki, 

g) prawidłowo i efektywnie współpracuje ze wszystkimi organami placówki. 

§ 21. 1. Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) rady pedagogicznej, 

2) rady rodziców, 

3) związków zawodowych działających w placówce. 

2. Burmistrz może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) dla nauczyciela: 

a) dyrektora placówki, 

b) rady pedagogicznej, 

c) rady rodziców, 

d) związków zawodowych działających w placówce; 

2) dla dyrektora placówki: 

a) rady pedagogicznej, 

b) rady rodziców, 

c) związków zawodowych działających w placówce. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko nauczyciela, 

2) stanowisko i miejsce pracy, 
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3) uzasadnienie, 

4) datę i podpis składającego podpis. 

4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składa się do 20 września każdego roku. 

5. Nagrody o których mowa w § 18, przyznawane są w październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nauczycielowi, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego 
teczce akt osobowych. 

Rozdział 8. 
Przepisy końcowe 

§ 22.  Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w niniejszym regulaminie, 
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
zawiera plan finansowy szkoły. 

§ 23.  Regulamin wchodzi w życie i na warunkach określających wejście w życie uchwały. 

§ 24.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy prawa pracy. 
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