REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
DLA NAUCZYCIELI W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
W DOBCZYCACH
Podstawa prawna:
1. Zarządzenie nr 35 Ministra Kultury z dnia 3 października 2005 roku w sprawie kryteriów i
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego, nagród , a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez
Gminę Dobczyce, wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXIV/300/09
z dnia 17 marca 2009 roku
§1
1. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
określa ogólne zasady i warunki przyznawania nagród w wymienionej szkole.
2. Specjalny fundusz nagród wynosi 1 % planowanego rocznego wynagrodzenia nauczycieli w
szkole.
3. Podział funduszu nagród jest następujący :
1) 30% funduszu nagród do dyspozycji Burmistrza i Gminy Miasta jako Nagroda
Burmistrza:
2) 70% funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szkoły jako nagrody Dyrektora
§2
1. Nagrody Burmistrza określa osobny Regulamin.
2. Wysokość nagrody nie może być wyższa niż 1000 złotych brutto.
3. Dyrektor szkoły ustala corocznie wysokość nagród w w granicach środków finansowych
przeznaczonych przez Gminę na ten cel.
§3
1. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole
co najmniej 1 rok.
2. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek Pardy Pedagogicznej,
Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
1. W Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach nie działają związki zawodowe, dlatego też
wnioski nie posiadają opinii związków zawodowych.
§4
1. Nagroda dyrektora szkoły przyznawana jest nauczycielowi za osiągnięcia w pracy:
1) pedagogiczno – artystycznej lub pedagogicznej;
a) jego uczniowie zostają laureatami na konkursach o zasięgu ogólnopolskim , makroregionalnym,
regionalnym
b) reprezentują szkołę na Ogólnopolskim Etapie Obowiązkowych Przesłuchań CEA,
c) zdają egzaminy do szkoły muzycznej II stopnia,
d) otrzymują dyplomy za wyróżniający akompaniament na konkursach,

e) otrzymują dyplom wyróżnienia za przygotowanie laureata,
2) dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczej;
a) nauczyciel jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów o zasięgu pozaszkolnym,
b) jest inicjatorem i organizatorem koncertów poza terenem gminy
c) współpracuje z instytucjami kultury z miast partnerskich - zasięg międzynarodowy;
d) prowadzą urozmaiconą działalność wychowawczą w klasie i w szkole np. wycieczki, konkursy,
audycje;
3) w działalności pozaszkolnej;
a) aktywnie działa na rzecz szkoły, zdobywa sponsorów i dodatkowe fundusze,
b) aktywnie uczestniczy w organizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c) nauczyciel bierze czynny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, koncertów, audycji i
innych imprez kulturalnych,
d) współpracują z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi na terenie Gminy i poza nią,
e) prowadzą działalność innowacyjną na rzecz szkoły;
§5
1. Nagroda dyrektora Szkoły przyznawana jest corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie.
2. Przyznanie nagrody nauczycielowi odnotowuje się w aktach osobowych nauczyciela.
3. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§6
Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym
dla ich ustalenia i wymagają formy pisemnej.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły czyli dnia 15
września 2011 roku.
§8
Rada Pedagogiczna została zapoznana z Regulaminem przyznawania nagród dla nauczycieli w
Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach dnia 15 września 2011 roku.

