Procedura przyznawania nagrody dyrektora szkoły nauczycielom
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kanclerza Jan Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015r.
poz. 357, 1268 i 1418)
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2015 (Dz. U. 2014, poz. 1502)
 Uchwała Nr XXXVII/639/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.

§1
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lata.
§2
Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy.
§3
Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi nagrodę za:
1. wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2. osiąganie

wymiernych

efektów

w

pracy

dydaktycznej

(olimpiady,

konkursy

przedmiotowe, wysokie wyniki na egzaminie maturalnym),
3. podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
4. wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod
i środków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
5. prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów
patologii społecznej,
6. podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania
działalności statutowej szkoły,
7. współpracę ze środowiskiem szkoły w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,
8. doskonalenie własnego warsztatu pracy po przez ustawiczne podnoszenie swoich
kwalifikacji,
9. podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,
10. wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z dyscypliny pracy,
11. zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
12. rozwijanie indywidualnych pozytywnych cech uczniów i wspomaganie wszechstronnego
ich rozwoju.

§4
1. Dyrektor szkoły przedstawia kandydatów do nagrody dyrektora radzie pedagogicznej.
2. Rada pedagogiczna opiniuje wnioski w głosowaniu tajnym.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nauczycielowi nagrody podejmuje dyrektor szkoły.
4. Nagrody dyrektora szkoły są wręczane na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
5. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych nauczyciela.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.09.2015 zarządzeniem dyrektora szkoły nr 24

