REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH
W LEGNICY

Regulamin opracowano na podstawie:


Ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku art. 42 ustawy Karta Nauczyciela;



Uchwały Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2004 r.



§ 3 zarządzenia Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 1991 r.

w sprawie podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ( Dz. Urz. MEN
NR 4, poz. 22 ) ustala się regulamin przyznawania nagród specjalnych Dyrektora
Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy im. Marii Grzegorzewskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 1
Postanowienia wstępne
1. Specjalny Fundusz Nagród stanowi 0.8 % planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych.
2. Suma nagród dyrektora Z P S przyznanych jednemu
nauczycielowi w ciągu roku nie może być wyższa od nagrody
Prezydenta Miasta oraz Kuratora Oświaty i Wychowania.
3. Dyrektor Z P S przyznaje nagrody nauczycielom, w tym
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze,
zatrudnionym w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy.

Art. 2
1. Nagrody specjalne Dyrektora Z P S , zwane dalej nagrodami
Dyrektora przyznawane są przede wszystkim z okazji
Dnia Edukacji Narodowej przez Dyrektora Zespołu Placówek

Specjalnych.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występują:
a) wicedyrektorzy w stosunku do nauczycieli;
b) przewodniczący zespołu przedmiotowego w stosunku do
członków swojego zespołu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
zespół.
3. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora ZPS przekazuje się do
sekretariatu ZPS w jednym egzemplarzu, w terminie do
1 października każdego roku.

Art. 3
1. Do nagrody dyrektora może być typowany nauczyciel, który:
- przepracował co najmniej 1 rok w zawodzie nauczyciela;
- twórczo odnosi się do realizacji programu;
- osiąga sukcesy wychowawcze i edukacyjne;
- systematycznie poszukuje i stosuje nowatorskie formy i metody
pracy;
- opracowuje projekty i programy działań edukacyjnowychowawczych, pozyskując dotacje na ich realizację z różnych
źródeł;
- systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną, pozyskuje
wspierających finansowo lub rzeczowo pracę edukacyjną ZPS;
- jest inicjatorem i inspiratorem działań promujących placówkę
w

środowisku;

- jego uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne, artystyczne, sportowe
na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim;
- systematycznie doskonali się i inspiruje innych do uzyskania
dodatkowych kwalifikacji;
- współpracuje z placówkami specjalnymi, szkołami
ogólnodostępnymi, instytucjami samorządowymi i pozarządowymi
- jest organizatorem imprez i uroczystości szkolnych, regionalnych
oraz różnego rodzaju imprez turystycznych;
- rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach
działalności pozalekcyjnej;

Art. 4
1. Komisję do spraw rozpatrywania nagród przy Dyrektorze ZPS
stanowi zespół składający się z :wicedyrektorów, przedstawicieli
związków zawodowych i przedstawicieli pracowników nie
zrzeszonych.
2. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor
Zespołu Placówek Specjalnych.
3. Dyrektor ZPS informuje Radę Pedagogiczną o przyznanych
nagrodach.
4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda dyrektora ZPS
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego aktach
osobowych.
5. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora ZPS stanowi załącznik do
regulaminu przyznawania nagród.

