
ZARZĄDZENIE  NR 129/ZEAO/09 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 9 października   2009 r. 

 

w sprawie  przyznania nagród z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej            
 
        Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175,  poz.1457,  z  2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337,  z 
2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  oraz § 26 załącznika do 
uchwały Nr  XXVI/171/09   Rady  Miejskiej ChełmŜy   z dnia 3 lutego 2009 r.  w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a takŜe nagród ze 
specjalnego funduszu ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.  Nr 19, poz.394)   z a r z ą d z a m,  
co następuje: 
 
      § 1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody za szczególne osiągnięcia 
zawodowe otrzymują: 
 
  1) Pani  Alicja Ciach – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 za pracę w zakresie  
kształtowania klimatu  wychowawczego, dbałość o wysoki poziom nauczania oraz 
integrowanie i promocję szkoły  w środowisku; 
  2) Pani  Marzenna Strzemkowska  -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5              
za  promocję  szkoły  poprzez udział w imprezach miejskich, gminnych                             
i wojewódzkich oraz zaangaŜowanie w rozwój  artystyczny uczniów biorących udział 
w  zajęciach zespołu wokalnego.;    
  3) Pani Beata Radtke–Zdrojewska - nauczyciel Gimnazjum nr 1 za pracę 
wychowawczą z najtrudniejsza grupą uczniów, promocję Gimnazjum poprzez 
organizację paneli dyskusyjnych i współpracę z organizacjami społecznymi i klubami 
sportowymi. 
 
       § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnemu  Oświaty. 
 
      § 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania .   

      Burmistrz Miasta 

      (-) mgr Jerzy Czerwiński 


