
Uchwała nr LI/325/06 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 11 lipca 2006 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV /160/ 04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia                   

28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród 

oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora dla 

nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice ( szkoły , 

przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. 

 
Na podstawie  art. 49 ust. 1 pkt 1  i  ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr  97, poz. 674) Rada Miejska   w Zdzieszowicach uchwala  

co następuje: 

§ 1 

 

 Niniejszym wprowadza się zmiany w uchwale nr XXIV /160/ 04 Rady Miejskiej                                      

w Zdzieszowicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego 

funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego                          

i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zdzieszowice                   

za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze: 

 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4.  Nagrody przyznają : 

 

1. Burmistrz Zdzieszowic- w oparciu o wnioski własne, dyrektorów placówek, rad 

pedagogicznych, wizytatora sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora Biura 

Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty lub organizacji związkowych.  

1) Wysokość nagrody ustala burmistrz w porozumieniu z dyrektorem 

Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty  z zastrzeŜeniem, 

Ŝe kwota nagrody nie moŜe być wyŜsza od kwoty wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego (z tytułem zawodowym 

magistra i przygotowaniem pedagogicznym) określonego 

rozporządzeniem właściwego ministra. 

2. Dyrektor placówki oświatowej- w oparciu o wnioski własne , rad pedagogicznych, 

wizytatora sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub organizacji 

związkowych. 

1) Wysokość nagrody ustala dyrektor z zastrzeŜeniem, Ŝe kwota 

nagrody nie moŜe być wyŜsza niŜ  kwota określona w §4 ust.1pkt. 1”. 

 

2.  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
   

„ § 7. 1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza , zaopiniowane przez radę pedagogiczną                                

(za wyjątkiem wniosków dotyczących dyrektorów) naleŜy składać w Biurze Administracyjno- 

Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach w terminie do 30 września kaŜdego roku”. 

 

§ 2  

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

 

§ 3 

 

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego             

i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Edward Paciorek 


