
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  113/ZEAO/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

 z dnia 7 października 2016 r. 

 

w sprawie  przyznania nagród z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej.            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2016, poz. 446 i 1579) oraz § 26 załącznika do uchwały Nr  XXVI/171/09 Rady  
Miejskiej Chełmży  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 także nagród ze specjalnego 
funduszu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.  Nr 19, poz. 394) oraz uchwały Nr XXXIV/257/14 Rady  
Miejskiej Chełmży  z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniającą uchwałę  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 
także nagród ze specjalnego funduszu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  Nr 101, poz. 2207) 
zarządzam, co następuje: 
 
      § 1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe 
otrzymują: 
 
    1. Pan Mariusz Bogalecki  – nauczyciel Gimnazjum nr 1 za rozwijanie zainteresowań 
sportowych uczniów oraz inicjowanie wielu imprez szkolnych i miejskich związanych                             
z propagowaniem zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. 
 
   2. Pani Iwona Biernacka – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 za pracę dydaktyczną                             
i wychowawczą oraz podnoszenie efektów kształcenia po I etapie edukacyjnym;                         
 
   3. Pani Wiesława Burandt - Dejewska – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 za pracę 
dydaktyczną i wychowawczą oraz inicjowanie wielu akcji społecznych na terenie szkoły; 
  
4. Pani Beata Skrzeczkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 za pracę dydaktyczną                     
i wychowawczą, której efektem są laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego         
języka polskiego. 
 
 
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego  Oświaty. 
 
        § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   
                            
 



 
 
 
 

  Uzasadnienie 

 
do Zarządzenia  Burmistrza  Miasta Chełmży Nr 113/ZEAO/16 z dnia 7 października 
2016 r.  w sprawie przyznania nagród z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej. 
 
      

       Na podstawie Karty Nauczyciela  (art.49 ust.1 pkt 1) tworzy się fundusz nagród dla 

nauczycieli z przeznaczeniem  m.in.  na wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły. W 

Chełmży są to Nagrody Burmistrza Miasta. Wysokość, kryteria oraz tryb ich przyznawania 

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina miasto Chełmża stanowi  Regulamin określający  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 także nagród ze specjalnego 

funduszu  uchwalony przez Radę Miejską w Chełmży.  

      Na  tej  podstawie  w   bieżącym  roku  nagrody za szczególne  osiągnięcia w pracy 

zawodowej w wysokości 3.496,50 zł brutto, otrzymują: 

1. Pan    Mariusz Bogalecki, 

2. Pani   Iwona Biernacka, 

3.   Pani   Wiesława Burandt-Dejewska, 

4.   Pani    Beata Skrzeczkowska. 

 

 


