REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH
W PRUSZKOWIE

PODSTAWA PRAWNA
art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz. U. 2017.0.59 art. 68 pkt 5 ust. 2 ,3 ,
art.70 pkt 2 ust. 3)
 Uchwała Nr XXXIII/227/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom
ze specjalnego funduszu nagród

1. Uprawnieni do otrzymania Nagrody dyrektora Szkoły są:
1) Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie,
2) Pracownicy administracji i obsługi.
2. Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) zakończenia roku szkolnego,
3) ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
3. Nagrody Dyrektora przyznaje Dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i
przedstawiciela związków zawodowych.
4. Przewodniczący komisji przedmiotowych, na wniosek Dyrektora szkoły, mogą brać
udział w typowaniu kandydatów do nagrody.
5. Nagrody mogą być przyznane nauczycielowi:
1) zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin,
2) po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku,
3) legitymującemu się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej,
6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu,
kserokopię dokumentu umieszcza się w teczce akt osobowych.

7. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, wzorowo realizujący obowiązki, o których mowa
w art. 6 Karty Nauczyciela oraz spełniający co najmniej trzy z kryteriów wymienionych
w pkt. 8.
8. Kryteria brane po uwagę przy przyznawaniu nagród nauczycielom:
1) osiąganie dobrych wyników w pracy z uczniami,
2) zaangażowanie w realizację zadań ujętych w planie pracy szkoły,
3) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,
4) terminowe wykonanie zadań zleconych przez Dyrekcję szkoły,
5) podejmowanie działań i przedsięwzięć mających wpływ na podniesienie jakości
pracy szkoły, w tym tworzenie uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów
(np. edukacja ekologiczna, kulturalna, politechniczna, itp.),
6) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej
pomocy ze strony szkoły,
7) podejmowanie działań na rzecz zwalczania zachowań o cechach patologii,
8) wprowadzanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i środowiskiem,
9) zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości o charakterze międzyszkolnym
i powiatowym,
10) inne znaczące udokumentowane osiągnięcia.
9. Pracownicy administracji i obsługi mogą otrzymać Nagrodę Dyrektora jeśli:
1) z pełnym zaangażowaniem, sumiennie wykonują powierzone obowiązki,
2) wykazują inicjatywę w rozwiązywaniu problemów powstałych w czasie wykonywania
zadań,
3) dbają o mienie szkoły,
4) przestrzegają dyscypliny pracy oraz zasad bhp i ppoż..
10. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody Dyrektora podejmuje Dyrektor.
11. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o przyznanych nagrodach.

