
              Załącznik nr 2 do Uchwały nr146/XI/2011 
              Rady Miasta Rybnika 
              z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

     REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM NAGRÓD DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 39 W 
RYBNIKU ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ, 

WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 
 

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania przez dyrektora placówki nagród dla nauczycieli 
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu 
nagród. 

2. Nagroda dyrektora placówki może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej 
1 roku w tej placówce oświatowej. 

3. Kryteria przyznawania nagród: 
a) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
b) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz 

przedsięwzięć edukacyjnych, 
c) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy), 
d) wyróżniające pełnienie funkcji kierowniczej w placówce, 
e) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 
f) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę. 
4. Nagroda dyrektora  może być przyznana nauczycielowi na wniosek: 
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 
b) związków zawodowych, 
c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
5. Dyrektor placówki może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy. 
6. Nagrody przyznaje dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną 

oraz organizację związkową funkcjonującą w placówce (za wyjątkiem wniosku złożonego przez 
organizację związkową lub organ prowadzący). 

7. Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do dyrekcji placówki w terminie do 10 września 
każdego roku.  

8. Nagrody dyrektora wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
9. Przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta wyklucza możliwość uzyskania w tym samym roku 

nagrody dyrektora szkoły. 
10. Dokumentację wniosków przechowuje się w raz z rejestrem przyznanych nagród w placówce 

oświatowej, do której wpłynęły wnioski. 
 
        
 
Regulamin wchodzi w życie z dn. 25.08.2011r.  
Jednocześnie traci moc Regulamin ustalający kryteria i tryb  przyznawania nagród Dyrektora Przedszkola 
nr 39  w Rybniku dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z 
dn.15.04.2009r 
 
 
                                                                                                                   ………………………….. 
                                                                                                                        podpis dyrektora 


