
 

 

UCHWAŁA NR IX/31/19 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 13 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 2018 r. poz.  967 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/27/09 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 marca 2009 r.  w sprawie ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez gminę Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Pokarp. Nr 30, poz. 842) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nagroda organu prowadzącego oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi 

posiadającemu wyróżniająca lub bardzo dobrą ocenę pracy pedagogicznej, spełniającemu co najmniej 

7 z kryteriów określonych w ust. 1pkt 3.”. 

2. § 7 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioski o przyznanie nagród organu prowadzącego składa się do Centrum Usług Wspólnych 

w Jodłowej w następujących terminach: 

1) do 30 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 15 dni przed przyznaniem nagrody. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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