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Zarządzenie nr ...... . 12018 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia l~.. czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania wniosków 

o nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich 

delegatur 10z.U. z 2014 r., poz. 973 ze zm.! w związku z § 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli 10z. U. z 2009 r. Nr. 131, poz. 1078 I 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dla zapewnienia właściwego rozdziału nagród dla nauczycieli i kadry 

kierowniczej zatrudnionych w publicznych placówkach szkolnych województwa 

świętokrzyskiego powołuje się Komisję ds. nagród przy Świętokrzyskim Kuratorze 

Oświaty, zwaną dalej " Komisją" . 

§ 2. 1. Przedmiotem pracy komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie : nagród 

Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zwanego dalej 

"Kuratorem" . 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Kuratora Oświaty określa art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela 1 OZ.U. z 2017 r. poz. 1189 i 22031 i rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej 1 

OZ.U. z 2009 r. Nr 131 , poz. 1078 l. 

§ 3. W skład Komisji ds. nagród wchodzą odpowiednio: 

al Przewodniczący Komisji w osobie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub 

Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty , 

bl do czterech przedstawicieli Kuratora, 



ci do dwóch upoważnionych przedstawicieli wojewódzkich organizacji 

związkowych działających w środowisku nauczycielskim, 

dl sekretarz Komisji wyznaczony przez Kuratora. 

§ 4. Imienny skład Komisji każdorazowo powoływany jest zarządzeniem 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§ 5.1. Komisja rozpatruje tylko wnioski spełniające wymogi formalne o których mowa 

w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. oraz 

sporządzone na obowiązującym wzorze. 

2. Sekretarz Komisji dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków z której 

sporządza i przekazuje Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Komisji, wykaz 

kandydatów których wnioski spełniają wymogi formalne. 

§ 6. 1. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję odbywa się w drodze głosowania 

jawnego. 

2. Decyzje podejmowane przez Komisję są prawomocne przy obecności co 

najmniej 75% Jej członków. 

3. Wnioski uchwalane są bezwzględną większością głosów , w przypadku 

równej ilości głosów "za" i " przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 7. 1. W celu usprawnienia pracy Komisji mogą byt tworzone podkomisje 

rozpatrujące wnioski wg kryterium terytorialnego lub merytorycznego. 

2. Skład podkomisji i tryb ich pracy ustala się odpowiednio . 

3. Wnioski rozpatrywane przez podkomisję kierowane są do ostatecznego 

rozpatrzenia przez Komisję. 

§ 8. 1. Z obrad Komisji sekretarz sporządza protokół. 

2. Protokoły sporządzone przez podkomisje oraz podpisane przez Jej członków 

są załączane do protokołu sekretarza. 

3. Wszystkie dane do których mieli dostęp członkowie Komisji pozostają w 

tajemnicy. 

4. Przed przystąpieniem do prac w komisji, członkowie podpisują stosowne w tym 



zakresie oświadczenie przedstawione przez sekretarza Komisji. 

§ 9. Ostateczną decyzję w sprawie wniosków zaopiniowanych przez Komisję 

podejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

§ 10. Zaopiniowany przez związki zawodowe regulamin wchodzi w życie z dniem 

podpisania. 

§ 11. Traci moc Regulamin pracy Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 

02 września 2009 r. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

~ 

UZASADNIENIE 

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich 

delegatur /Dz.U. z 2014 r., poz. 973 ze zm.! w związku z § 4 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli /Oz.U. z 2009 r. Nr. 131, poz. 1078 I w celu 

sprawnej selekcji wniosków kandydatów do nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ustala się regulamin pracy Komisji. 




