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REGULA1~fIIV PRZYZ1VAfVA1VIA f-iAGROD
DYD..EKTODA SZKOLY

Nagrody przydzielane s,\:raz w roku w Dniu S\.vi~taEdukacji Narodowej

Nagrody przyznawane S,\: z funduszu nagr6d utworzonego na podstawie art.49 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. KN ( Dz. U. nr 3,poz.19 ze zmianami)

Pracownikom pedagogicznym przyznawane s,\:nagrody po zasi~gni~ciu opinii Rady
Pedagogicznej, oraz czlonk6w dzialaj,\:cych zwia.zk6w zawodowych w szkole

Za szczeg61ne osi&:gni~ciaw pracy Dyrektor wraz z Rad<tPedagogiczn,\: moze wyst'tPic 0

nagrody resortowe (Kuratora Oswiaty, Ministra Edukacji Narodowej)

Nagrod~ Kuratora otrzymuje nauczyciel, kt6ry osi'llin,\:llicz,\:ce si~ w skali wojew6dztwa
wyniki w pracy pedagogicznej

Pozosta!ym pracownikom, kt6rzy przez wzorowe wypelnianie swoich obowi'\:Zk6w,
przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajnosci oraz jakosci przyczyniaj1t si~
do wykonywania zadan szkoly, mog,\:bye przyznane nagrody i wyr6znienia.
Nagrody i wyr6znienia przyznaje Dyrektor szkoly po zasi~gni~ciu opinii pozostalych
czlonk6w kadry kierowniczej i innych pracownik6w zajmuj<tcych stanowiska kierownicze.
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N'KRYTERtJ. 27jjllZYZNA WANIA NA GROD D YREKTORA

>- Pozytywne zmiany, jakie dokonaly si((w zespole klasowym pod wplywem
oddzialywan wychowawczych zakresie:

1. dbanie 0 dyscyp1inlt w klasie ,dodatkowe zabiegi i nowosci
2. widoczny wplyw wychowawcy na integracjlt klasy, grupy w

ksztaltowaniu pozytywnego wizerunku zespolu
3. udzialu uczni6w w pracach na rzecz szkoly
4. frekwencji na zaj((ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
5. wynik6w nauczania i wychowania

1. ZWIF;KSZONA Hosewycieczek, integracja i uczestnictwo calej klasy
2. udzial wszystkich uczni6w ( calej klasy) w spektaklach teatralnych,

koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi luMmi poza terenem
szkoly

>- Udzial uczni6w konkursach, przegl~dach, festiwalach, wystawach, olimpiadach
przedmiotowych, zorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i
rekreacyjnych

>- Przygotowanie i przeprowadzenie jednej z form letniego lub zimowego
wypoczynku

>- Organizowanie dobrej wsp61pracy z rodzicami, kt6ra przyniosla zespolowi
wymierne i widoczne korzysci

>- Stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wykazane przez uczni6w na sprawdzianie
kompetencji



>- Zaj~eie przez uezni6w 1- 3 miejsea w innych konkursach, zawodach, przeglqdach,
festiwalach

>- Zorganizowanie imprezy og6lnoszkolnej, innymi przedszkolami 0 znaez~eyeh
waloraeh poznawezyeh i wyehowawezyeh np. sesji popularnonaukowyeh,
kilkuetapowego konkursu itp.

>- Dodatkowe prace z uczniami, wychowankami zdolnymi oraz z uczniami,
wychowankami majqcymi trudnosci w nauce

>- Realizacja ilmych zaj~6 pedagogicznych prowadzonych z uczniami w formach
wybranych i udokumentowanych przez nauczyciela

>- Prowadzenie konsultaeji indywidualnyeh i zbiorowyeh maj~eyeh na eelu
przygotowanie do sprawdzianu kompeteneji, olimpiady, egzaminu, konkursu
przedmiotowego

>- Trafna diagnoza, zapewnienie pomocy i opieki uczniom b~d'lccymw trudnej sytuacji
materialnej lub zyciowej pochodz'lccym z rodzin moralnie zaniedbanych, udzielanie
pomocy uczniom zagrozonym niedostosowaniem spolecznym, maj'lccymtrudnosci w
nauce i przystosowaniu si~ do zycia w grupie, pozyskiwanie srodk6w materialnyeh
dla uezni6w i wyehowank6w

>- Prowadzenie dzialalnosci maj'lccejna celu zapobieganie i zwalczanie przejaw6w
patologii spolecznej wsr6d mlodziezy, w tym narkomanii, alkoholizmu, chuligailstwa i
innych, dodatkowe akeje zapobiegaweze na rzeez tyeh uezni6w i wyehowank6w

>- Zorganizowanie wsp61pracy szkoly z plac6wkami kulturalno - oswiatowymi, sluzb'lc
zdrowia, poradni'lcPP, organizowanie konsultaeji, prelekeji, odezyt6w, wyklad6w
dla mlodzieZy i rodzie6w

>- Sprawowanie opieki nad uczniami przebywaj'lccymi w szkole podczas zaj~6
nadobowi'lczkowych i pozalekcyjnych, zaj~6 poza terenem szkoly, podczas wycieczek,
imprez kulturalnych, zaj~6 rekreacyjnych i sportu, olimpiad i konkurs6w
przedmiotowych

>- Udzielanie pomocy rodzicom zast~pczym w zakresie zadail opiekuilczo-
wychowawczych



~ Doskonalenie,wlasnego warsztatu pracy poprzez nowoczesne i funkcjonalne
urz'ldzenie pracowni przedmiotowe, gabinetu, Qpracowawe prz;ddado;'5cb rozklad6w
materialu i kOHS}3ckt6wlekeji VI zakresie HtytVyehh:t6 zffloaemizowtlnyeh f'fOgrMJt6~
RaUG2iarua, ~1O~Q,.,.~~ ~ ~ cR.~'2""- Vlo.. ~-- ee<>~~ •

~ Udokumentowany udzial w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoly przynajmniej raz w roku informuje Rad~ Pedagogiczn'l 0 wykorzystaniu
fundusZll nagr6d, w tym 0 jej liczbie

Regulamin opr~~o~~~~_~~ ~~ie zal'lcznika do zarz'ldzenia Ministra Edukacji Narodowej


