Uchwała Nr XI/139/03
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w

sprawie

regulaminu

przyznawania

pracownikom

oświaty

nagród

Marszałka

Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się regulamin przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Województwo Kujawsko-Pomorskie dysponuje środkami uchwalonymi przez Sejmik
Województwa przeznaczonymi na nagrody za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez inne podmioty z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracowników administracji i obsługi.

Podjęcie niniejszej uchwały stwarza możliwość kontynuacji docenienia pracy nie tylko
nauczycieli, ale również i innych pracowników oświaty, którzy osiągają wybitne i szczególne
wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczej oraz w pracy zawodowej.
Z uwagi na fakt, że dotychczasowy regulamin przyznawania pracownikom oświaty nagród
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie obowiązuje na 2003 r., istnieje
konieczność aktualizacji i udoskonalenia jego zapisów.
Dlatego też, w celu doprecyzowania zapisów w/w zasad wprowadzono następujące zmiany:
-

zamieszczono zapis, że wymóg posiadania dwóch nagród dyrektora placówki nie jest
obligatoryjny w przypadku wystąpienia z wnioskiem dla dyrektora i innych osób
pełniących funkcje kierownicze,

-

zniesiono wymóg podawania do wiadomości publicznej wysokości i liczby nagród do
dnia 10 września,

-

uściślono wymóg posiadania opinii związków zawodowych w stosunku dla
kandydatów, którzy są członkami tych związków,

-

określono ilość egzemplarzy, w których trzeba składać wnioski,

-

zamieszczono informacje o wymogu posiadania oceny pracy bez określenia daty jej
wystawienia,

-

udoskonalono wzór wniosku w punkcie 7 oraz dodano punkt 3a (dotyczy stopnia
awansu zawodowego),

-

dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze
wprowadzono kryterium uzyskania pozytywnej opinii ponadzakładowej organizacji
związkowej.

