
UCHW ALA NR XXXIII/273/09
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 2S marca 2009 roku

w sprawie regulaminu okreslaj~cego wysokosc i szczeg610we warunki przyznawania
dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg610wy
spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych
zast~pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia
wynikaj~cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach,
dla kt6rych organem prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441
iNr175,poz.1457,z2006r. Nr17poz.128iNr181poz.1337, z2007r.Nr48 poz.327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art.
30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006
r., Nr 97, poz. 674, Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1) po uzyskaniu
uzgodnienia z wlasciwymi zwiC\:.zkamizawodowymi) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,
co nast~puje:

§ 1. Ustala si~ regulamin okreslajC\:.cywysokosc i szczeg6lowe warunki przyznawania
dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczeg6lowy spos6b
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz
wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych skladnik6w wynagrodzenia wynikajC\:.cychze
stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzC\:.cymjestMiasto Rawa Mazowiecka, w brzmieniu stanowiC\:.cymzalC\:.cznikdo niniejszej
uchwaly.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia, z mocC\:.od dnia 1 stycznia 2009 r.
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Zal~cznik do uchwaly Nr XXXIIII273/09
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 25 marca 2009 r.

Regulamin okresIaj~cy wysokosc i szczegolowe warunki przyznawania dodatkow: za
wyslug~ Iat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegolowy sposob obIiczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zast~pstw oraz wysokosc i
warunki wyplacania nagrod i innych skladnikow wynagrodzenia wynikaj~cych ze stosunku
pracy dia nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dia ktorych organem
prowadz~cym jest Miasto Rawa Mazowiecka

ROZDZIAL I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Regulamin okresla:
1) wysokosc stawek dodatk6w: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki

pracy oraz szczeg610we warunki przyznawania tych dodatk6w,
2) szczeg610wy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za

godziny dorainych zast~pstw,
3) wysokosc i warunki wyplacania - nagr6d i innych swiadczen wynikajetcych ze stosunku

pracy z wyletczeniem swiadczen z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych i
dodatk6w socjalnych,

§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie si~ przez to ustaw~ z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z p6in. zm.),
2) rozporzetdzeniu - rozumie si~ przez to rozporzetdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycie1i, og6lnych warunk6w przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za prac~ w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz.
181, z p6in. zm.),

3) szkole - nalezy rozumiec przez to jednostki organizacyjne wymienione wart. 1 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla kt6rych organem prowadzetcym
jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

4) nauczycielach - nalezy rozumiec przez to r6wniez wychowawc6w i innych pracownik6w
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, 0 kt6rych mowa w pkt 3),

5) klasie - nalezy przez to rozumiec takZe oddziallub grup~,
6) uczniu - nalezy przez to rozumiec takze wychowanka,
7) rodzicach - nalezy przez to rozumiec takze prawnych opiekun6w dziecka,
8) tygodniowym obowictz:kowym wymiarze godzin - nalezy przez to rozumiec tygodniowy

obowictz:kowywymiar godzin, 0 kt6rym mowa wart. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony
na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

9) wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela stazysty - nalezy przez to rozumiec wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela stazysty posiadajetcego tytul zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym.

§ 3. Wynagrodzenie nauczyciela sklada si~ z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatk6w:

a) za wyslug~ lat,
b) za warunki pracy,
c) funkcyjnego,
d) motywacyjnego,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zast~pstw,



4) nagr6d i innych swiadczen wynikaj'lcych ze stosunku pracy.
§ 4. Wysokosc wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ustala si~ zgodnie z Kart'l Nauczyciela i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

ROZDZIAL II
DODATKI DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

DODATEK ZA WYSLUG~ LAT

§ 5. Dodatek za wyslug~ lat jest wyplacany nauczycielom w wysokosci i na zasadach okreSlonych
w Karcie Nauczyciela i rozporz'ldzeniu.

§ 6.1. Nauczycielom pracuj'lcym w trudnych lub uci'lzliwych warunkach przysluguje z tego tytulu
dodatek za warunki pracy na zasadach okreslonych wart. 34 Karty Nauczyciela oraz § 8 i § 9
rozporz'ldzenia.
2. Na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, wykaz trudnych i uci'lzliwych warunk6w pracy
okresla rozporz'ldzenie.
3. Dodatek za prac~ w trudnych b'ldi uci'lzliwych warunkach, przysluguje w wysokosci 10 %
stawki godzinowej za kazd'l faktycznie przeprowadzon'l godzin~.
4. Dodatek, 0 kt6rym mowa w ust. 3 przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoly, a dyrektorowi
szkoly Burmistrz Miasta.

§ 7. 1. Nauczycielowi, kt6remu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoly albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoly, przysluguje dodatek funkcyjny w
wysokosci okreslonej w tabeli.
2. Wysokosc dodatku funkcyjnego dla dyrektor6w szk61 w granicach okreslonych tabel'l ustala
Burmistrz Miasta, a dla pozostalych uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoly, uwzgl~dniaj'lc
wielkosc szkoly, ilosc oddzial6w, jej warunki organizacyjne, zmianowosc, liczb~ stanowisk
kierowniczych w szkole.

Miesi~cznie w %

Lp. Stanowisko
od - do

wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela staZysty

1 2 3

Przedszkola

1 a) dyrektor przedszkola 10% - 40%

b) wicedyrektor przedszkola 10% - 30%

Szkoly wszystkich typ6w

a) dyrektor szkoly Iicz'l.cejdo 8 oddzia16w 10% - 50%

b) dyrektor szkoly licz'l.cej 9 - 16 oddzia16w 10% - 60%
2 c) dyrektor szkoly Iicz'l.cej 17 - 26 oddzia16w 10% - 70%

d) dyrektor szkoly licz'l.cej 27 oddzia16w i 10% - 80%
wi~cej

e) wicedyrektor szkoly 10% - 50%



3. Dodatek funkcyjny przysluguje nauczycielom, kt6rym powierzono obowi'l.zki kierownicze w
zast~pstwie.
4. Dodatek funkcyjny przysluguje nauczycielowi z tytulu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stazu w wysokosci 5 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stazysty za kazdego nauczyciela odbywaj'l.cego staz,

2) powierzenia wychowawstwa klasy w wysokosci 7 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stazysty,

5. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z r6znych tytul6w przysluguje prawo do dodatku
z kazdego tytulu.

§ 8. 1. W zaleznosci od jakosci pracy, w tym spelniania og6lnych oraz szczeg6lowych warunk6w,
o kt6rych mowa w rozporz'l.dzeniu oraz w ust. 3 nauczycielowi, w tym nauczycielowi, kt6remu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoly moze bye przyznany dodatek
motywacyjny.
2. W budzetach szk61 tworzy si~ fundusz na dodatki motywacyjne w wysokosci 6 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stazysty, z przeznaczeniem na wyplat~ dodatk6w
motywacyjnych dla nauczycieli.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osi~ni~e dydaktycznych uczni6w, a w szczeg6lnosci:
a) osi~ni~e edukacyjnych, ocenianych z uwzgl~dnieniem mozliwosci uczni6w oraz

warunk6w pracy nauczyciela,
b) osi~ni~e w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzialail,

zwi'l.zanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
2) uzyskiwanie szczeg6lnych osi~ni~e wychowawczo - opiekullczych, a w szczeg6lnosci:

a) skuteczne rozwi'l.zywanie problem6w wychowawczych uczni6w poprzez ksztaltowanie
postaw odpowiedzialnosci za wlasn'l. edukacj~, planowania wlasnej przyszlosci, pracy
nad sob'l. oraz wlasciwych postaw moralnych i spolecznych,

b) skuteczne rozwi'l.zywanie problem6w wychowawczych uczni6w we wsp6lpracy z ich
rodzicami, czynne i stale przeciwdzialanie agresji, patologiom i uzaleznieniom,

c) aktywne i efektywne dzialania na rzecz uczni6w potrzebuj'l.cych opieki, z
uwzgl~dnieniem ich potrzeb, w szczeg6lnosci w stalej wsp6lpracy z rodzicami,
wlasciwymi instytucjami i osobami swiadcz'l.cymi pomoc socjaln'l:,

3) stale podnoszenie kwalifikacji skutkuj'l.ce adaptacj'l. i praktycznym stosowaniem
nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we wsp6lpracy z organem
sprawuj'l.cym nadz6r pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagaj'l.cymi;
4) zaangazowanie w realizacj~ czynnosci i zaj~e, 0 kt6rych mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczeg6lnosci:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystosci szkolnych,
b) udzial w komisjach egzaminacyjnych, 0 kt6rych mowa w przepisach w spraWle

warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorz'l.du uczniowskiego lub organizacji uczniowskich
dzialaj'l.cych w szkole,

d) inicjowanie i stale prowadzenie nadobowi'l.zkowych zaj~e pozalekcyjnych
pozaszkolnych w tym uwzgl~dniaj'l.cych potrzeby uczni6w,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczeg6lnie uzdolnionego,



5) jakos6 swiadczonej pracy zwi'tzanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zaj~ciem, w tym w szczeg6lnosci:

a) tworzenie warunk6w do realizacji zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych
szkoly w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposazenie w srodki dydaktyczne,
sprz~t, organizowanie dzialalnosci gospodarczej i kancelarii szkolnej, zapewnienie i
czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunk6w bhp. i p.poz.;

b) pozyskiwanie srodk6w pozabudzetowych;
c) dbalos6 0 mienie, w tym organizowanie przegl'td6w technicznych, prac konserwatorskich,

remontowych, czystos6, estetyk~, lad i porz'tdek w szkole;
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja program6w nauczania, ocena

pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynaj'tcymi prac~ w zawodzie,
zach~canie do innowacji i eksperyment6w, motywowanie do doskonalenia zawodowego,
realizacja zalecen i wniosk6w organu nadzoru pedagogicznego;

e) wsp6ldzialanie z organem prowadz'tcym w zakresie realizacji zadaiJ.edukacyjnych i
wychowawczych oraz realizacja zalecen i wniosk6w organu prowadz'tcego;

f) ksztaltowanie wlasciwej atmosfery pracy w szkole sluz'tcej realizacji statutowych zadan
przez podleglych pracownik6w;

g) wsp6lpraca z organami szkoly i zwi'tzkami zawodowymi;
h) pozostale obowi'tzki:
• samodzielnos6 i inicjatywa w rozwi'tzywaniu problem6w,
• inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadan dodatkowych (konkursy, olimpiady,

wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy naukowych).
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoly, a dla dyrektora szkoly -
Burmistrz Miasta. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa si~ wyl'tcznie w ramach srodk6w
finansowych wyodr~bnionych na ten cel w planie finansowym szkoly.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje si~ nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoly w wysokosci do
20% wyplacanego wynagrodzenia zasadniczego, w granicach posiadanych srodk6w na
wynagrodzenia w danej szkole.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje si~ na czas okreslony do 6 miesi~cy.

ROZDZIAL III
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAZNYCH

ZAST~PSTW

§ 9. 1.Wynagrodzenie za jedn't godzin~ ponadwymiarow't i godzin~ dorainego zast~pstwa ustala
si~, z zastrzezeniem ust. 2, dziel'tc przyznan't nauczycielowi stawk~ wynagrodzenia
zasadniczego (l'tcznie z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz dorainego zast~pstwa odbywa si~ w takich warunkach) przez
miesi~czn't liczb~ godzin tygodniowego obowi'tzkowego wymiaru zaj~6, ustalonego dla
rodzaju zaj~6 dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuilczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub dorainego zast~pstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizuj'tcych tygodniowy obowi<tZkowywymiar zaj~6 na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzin~ dorainego zast~stwa ustala si~ dziel'tc przyznan't
nauczycielowi stawk~ wynagrodzenia zasadniczego Cl'tczniez dodatkiem za warunki pracy, jezeli
praca w godzinach dorainego zast~pstwa odbywa si~ w takich warunkach) przez miesi~czn't
liczb~ godzin tygodniowego obowi¢owego wymiaru zaj~6, ustalonego dla rodzaju zaj~6
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub dorainego zast~pstwa nauczyciela.



3. Miesi~czn'l.liczb~ godzin obowi<¢<:owegolub realizowanego wymiaru zaj~c nauczyciela, 0 kt6rej
mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje si~ mnoz'l.c tygodniowy obowi<¢<:owy lub realizowany wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr'llileniem do pelnych godzin w ten spos6b, ze czas zaj~c do 0,5 godziny
pomija si~, a co najmniej 0,5 godziny liczy si~ za pem'l. godzin~.

ROZDZIAL IV
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGROD

§ 10.1. W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka utworzony jest specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli za ich osi'llini~cia dydaktyczno-wychowawcze w wysokosci 1 % planowanych
rocznych wynagrodzen osobowych, z przeznaczeniem na wyplaty Nagr6d Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka i dyrektor6w szk61, dla kt6rych organem prowadz'l.cym jest Miasto Rawa
Mazowiecka.

2. Fundusz nagr6d, 0 kt6rym mowa w ust. 1, dzielony jest nast~puj'l.Co:
a) 70% stanowi fundusz na nagrody dyrektor6w szk61 i dysponuj'l.nim dyrektor6w szk61,
b) 30% stanowi fundusz na Nagrody Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka i dysponuje nim

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Nagroda Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka oraz nagroda dyrektora szkoly, zwana w

dalszej tresci nagrod'l. ma charakter uznaniowy i mog'l.j'l. otrzymac:
a) nauczyciele szk61 za osi'llini~cia dydaktyczno-wychowawcze;
b) nauczyciele pe1ni'l.cy funkcje kierownicze w szkolach, dla kt6rych organem prowadz'l.cym

jest Miasto Rawa Mazowiecka.
4. Nagroda przyznawanajest z okazji nast~puj'l.cych uroczystosci (okolicznosci):

a) Dzien Edukacji Narodowej;
b) obchody waznych rocznic i wydarzen w zyciu szkoly;
c) w przypadku szczeg6lnych osi'llini~c.

5. Nagrod~ moze otrzymac nauczyciel, kt6ry przepracowal w szkole co najmniej 1 rok i spelnia
minimum 5 z ponizszych kryteri6w:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osi'llia dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczni6w, przeprowadzanych przez okr~gowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje dzialalnosc innowacyjn'l. w zakresie wdrazania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich program6w i publikacji,

c) osi'llia dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczni6w do
udzialu w zawodach sportowych stopnia rejonowego, wojew6dzkiego, do rejonowych,
wojew6dzkich lub og6lnopolskich konkurs6w b'l.dz olimpiad przedmiotowych,
zaj~ciem przez uczni6w (zesp61 uczni6w) wysokich miejsc w konkursach, zawodach,
przegl'l.dach i festiwalach wojew6dzkich i og6lnopolskich,

d) posiada udokumentowane osi'llini~cia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami maj'l.cymi trudnosci w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystosci szkolne lub srodowiskowe, takie jak:
nadanie szkole imienia, wr~czenie sztandaru, dni patrona szkoly lub plac6wki itp.,

f) prowadzi znacz'l.c'l. dzialalnosc wychowawcz'l. w klasie, szkole przez organizowanie
wycieczek, udzial uczni6w w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i
spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidlowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci

mlodziezy,



i) podejmuje dzialania na rzecz srodowiska oswiatowego,
j) ksztaltuje postawy proekologiczne i rozwija swiadomosc ochrony srodowiska

naturalnego;
2) w zakresie pracy opiekunczej:

a) zapewnia pomoc i opiektt uczniom lub wychowankom bttd<:tcymw trudnej sytuacji
materialnej lub zyciowej, pochodz<:tcymz rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi dzialalnosc maj<:tc<:tna celu zapobieganie i zwalczanie przejaw6w patologii
spolecznej wsr6d dzieci i mlodziezy, w szczeg6lnosci narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje wsp61practt szkoly z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policjq,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejaw6w patologii spolecznej i niedostosowania spolecznego dzieci i mlodziezy,

d) organizuje udzial rodzic6w w zyciu szkoly, rozwija formy wsp6ldzialania szkoly
z rodzicami,

3) w zakresie dzialalnosci pozaszkolnej, polegaj<:tcejna:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj<:tcych practt

w zawodzie nauczyciela.
4) w zakresie kierowania szkol<:t:

a) tworzy warunki sprzyjaj<:tce tw6rczej pracy i nauce, zapewmaJ<:tc demokratyzacjtt
dzialalnosci szkoly oraz umozliwia wdrazanie tw6rczych inicjatyw uczni6w,
nauczycieli i rodzic6w,

b) dba 0 atmosfertt wzajemnego szacunku i zyczliwosci oraz tworzy i umacnia wittzi
pomittdzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, a w zarz<:tdzaniu wsp61dziala z
organami szkoly,

c) podejmuje innowacyjne dzialania w zakresie wdrazania nowatorskich metod nauczania
oraz opracowuje b<:tdimobilizuje do tworzenia autorskich program6w, ulatwiaj<:tc ich
publikacje i upowszechnianie,

d) inspiruje imprezy 0 szczeg6lnych walorach dydaktyczno- wychowawczych,
e) motywuje grono pedagogiczne do pracy samoksztalceniowej oraz zapewma

nauczycielom pomoc w doskonaleniu i doksztalcaniu,
f) wzorowo organizuje praCtt szkoly oraz wykazuje duz<:t otwartosc na potrzeby

srodowiska lokalnego,
g) inspiruje i organizuje dzialalnosc spoleczn<:tna rzecz szkoly,
h) racjonalnie gospodaruje srodkami publicznymi, wzbogaca baztt dydaktyczn<:t szkoly

oraz legitymuje sitt pozytywnymi wynikami kontroli,
i) prowadzi wsp61practt zagraniczn<:trealizuj<:tcistotne dla szkoly projekty skierowane do

uczni6w b<:tdinauczycieli,
j) inspiruje dzialalnosc nauczycieli maj<:tc<:tna celu zapobieganie i zwalczanie przejaw6w

patologii spolecznej wsr6d dzieci i mlodziezy, w szczeg6lnosci narkomanii,
nikotynizmu i alkoholizmu.

6. Nagrodtt nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoly w oparciu 0 srodki, 0 kt6rych mowa w ust. 2
pkt a), a dyrektorowi Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w oparciu 0 srodki, 0 kt6rych mowa w
ust. 2 pkt b). W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta moze przyznac
nagrodtt nauczycielowi ze srodk6w bttd<:tcychw jego dyspozycji.

7. Z wnioskiem 0 przyznanie nagrody Burmistrza Miasta mog<:twystqpic:
a) dyrektor szkoly,
b) naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia

Mazowiecka w stosunku do dyrektor6w szk61,
przypadkach r6wniez w stosunku do nauczycieli.

Sportu Urzttdu Miasta Rawa
a w szczeg6lnie uzasadnionych



8. Wniosek 0 przyznanie nagrody powinien zawierae:
- imi~ i nazwisko;
- dat~ urodzenia;
- wyksztalcenie;
- staz pracy og61em, w tym pracy pedagogicznej;
- stopien awansu zawodowego;
- nazw~ szkoly,
- zajmowane stanowisko;
- przedmiot nauczania;
- ocen~ pracy (z dat£tjej wydania);
- opini~ rady pedagogicznej - z wyj£ttkiemwniosk6w skladanych przez organ prowadz£tcy;
- wyszczeg61nienie dotychczas otrzymanych nagr6d: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora

Oswiaty, Burmistrza Miasta, Dyrektora z podaniem roku ich otrzymania;
- szczeg610we opisanie osi£tgni~e kandydata wraz z uzasadnieniem wniosku opartym 0

kryteria, 0 kt6rych mowa w ust. 5.
Wz6r wniosku zawiera zal£tcznik do niniejszego regulaminu.

9. Prawidlowo wypelnione wnioski 0 przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
nalezy skladae w Sekretariacie Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka wraz z pismem
przewodnim:
a) co najmniej na 14 dni przed uroczystosciq, z okazji kt6rej nagroda ma bye przyznana

Gubileusze, rocznice);
b) co najmniej na 14 dni przed Dniem Edukacji Narodowej,
c) w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach wnioski mog£t bye skladane bez zachowania

termin6w, 0 kt6rych mowa w pkt a) i b).
10. Wnioski nie spelniaj£tce wymog6w okreslonych w ust. 8 lub zlozone po terminach, 0 kt6rych

mowa w ust. 9, nie b~d£trozpatrywane.
11. Nauczyciel, kt6remu zostala przyznana Nagroda Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka lub

nagroda dyrektora szkoly, otrzymuje dyplom, kt6rego odpis umieszcza si~ w jego aktach
osobowych.
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Zalltcznik do regulaminu okreslajltcego wysokosc i szczeg610we warunki
przyznawania dodatk6w: za wyslugl< lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, szczeg610wy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny dorainych zastl<pstw oraz wysokosc i warunki wyplacania nagr6d i innych
skladnik6w wynagrodzenia wynikajltcych ze stosunku pracy dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organ em prowadzltcym jest
Miasto Rawa Mazowiecka

WNIOSEK
o przyznanie nagrody

BURMISTRZA MIASTA RA WA MAZOWIECKA

(dotychczas otrzymane nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oswiaty,
Burmistrza Miasta, Dyrektora- rok otrzymania)




