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UCHWAŁA NR XL VI/308/22 
RADY MIASTA ŚWID WIN 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę  lat oraz nagród i szczegółowych warunków obliczania 
i wypiacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Miejską  Swidwin 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1, ust.2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) Rada Miasta Swidwin uchwala, co następuje: 

1. W uchwale Nr XXXVIIII253/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 24 listopada 2021 r, w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, za wysługę  lat oraz 
nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę  Miejską  Swidwin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 5619), wprowadza się  
następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 do uchwały pt. „Regulamin określający wysokość  oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę  lat oraz 
nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw": 

1) w § 20 dodaje się  ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nagroda burmistrza może zostać  przyznana nauczycielowi za doprowadzenie uczniów do tytułu 
laureata lub finalisty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim w olimpiadach/konkursach 
interdyscyplinarnych lub przedmiotowych w danym roku szkolnym lub tytułu laureata lub finalisty 
w konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub doprowadzenie uczniów do miejsc 
medalowych indywidualnych lub drużynowych zawodów sportowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu"; 
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2) w § 20 dodaje się  ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nagroda Burmistrza Miasta Świdwin może zostać  przyznana dla „Nauczyciela Roku" 
wykazującego szczególną  innowacyjność  w prowadzeniu zajęć  dydaktycznych i dodatkowych, który 
w swojej pracy wyróżnia się  otwartą  postawą  na prowadzenie zajęć  z uczniami w oparciu o nowoczesne, 
angażujące metody nauczania, zgodne z potrzebami młodych ludzi, dążeniem do podnoszenia swoich 
kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych i wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub 
e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić  bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów. 
W danym roku szkolnym nagrodę  może otrzymać  jeden nauczyciel ze wszystkich zgłoszonych 
kandydatów zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gnilna 
Miejska Swidwin. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.". 

2. W załączniku nr I do uchwały pt. „Regulamin określający wysokość  oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę  lat oraz 
nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw" dodaje się  załącznik nr 2 o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. W załączniku nr 1 do uchwały pt. „Regulamin określający wysokość  oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę  lat oraz 
nagród i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw" dodaje się  załącznik nr 3 o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Świdwm. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Monika Stępniak 
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Załą 	 

Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Załącznik nr 2 do regulaminu określającego wysokość  stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

Świdwin, dnia 	 

(dane wnioskodawcy) 

WNIOSEK 
o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Świdwin za pracę  na rzecz uczniów uzdolnionych 

I. Dane osobowe kandydata: 

1 	 urodzona(y)- 

imię  i nazwisko 	 data i miejsce 

2. Nauczyciel 	  

wskazać  przedmiot 	 nazwa szkoły 

3 Zamieszkała/y 	  

adres: miejscowość, ulica, nr 

II. Osiągnięcia kandydata: 

1. Osiągnięcia w roku szkolnym 	  

2. Osiągnięcia uczniów kandydata: 

uchwały 	Nr XL VI/308/22 

Lokata Nazwa konkursu/olimpiady Szczebel/ranga 
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podpis wnioskodawcy 

1V. Decyzja Burmistrza Miasta Świdwin: 

Przyznaję/nie przyznaję  nagrodę  w wysokości    zł. 

podpis Burmistrza Miasta Świdwin 
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Rady Miasta Świdwin z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Poz. 2010 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu określającego wysokość  stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  i warunki 

wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

Świdwin, dnia 	 

(dane wnioskodawcy) 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Świdwin dla „Nauczyciela Roku" 

I. Dane osobowe kandydata: 

1 	  urodzona(y): 	 

imię  i nazwisko 	 data i miejsce 

2. Nauczyciel 	  

wskazać  przedmiot 	 nazwa szkoły 

3. Zamieszkała/y 	  

adres: miejscowość, ulica, nr 

II. Osiągnięcia kandydata: 

Osiągnięcia w roku szkolnym 	 

HI. Uzasadnienie wniosku: 

Uzasadnienie wniosku zostanie zaprezentowane Burmistrzowi Miasta Świdwin przez dyrektora szkoły. 

podpis wnioskodawcy 

IV. Decyzja Burmistrza Miasta Świdwin: 

Przyznaję/nie przyznaję  nagrodę  w wysokości    zł. 

podpis Burmistrza Miasta Świdwin 


