
 
 

Regulamin przyznawania nagród dyrektora w Szkole Podstawowej nr 60 im. Marii 
Grzegorzewskiej Specjalnej w Katowicach  

pracownikom administracji i obsługi. 
 

§ 1 
Zasady ogólne:  

1. Środki na nagrody tworzy się w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 1% 
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.  

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
3. Kandydatów do nagrody typuje Dyrektor Szkoły, a zatwierdza zespół w skład którego wchodzą: 

wicedyrektor oraz przedstawiciele związków zawodowych.  
4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły ustalana jest corocznie. 
5. Pracownik, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom. Kopie dyplomu umieszcza się 

w aktach osobowych nagrodzonego.   
                                          § 2 

Kryteria przyznawania nagrody. 
1. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymuje pracownik, który:  
a) Przepracował w Szkole co najmniej rok szkolny  
b) Nie otrzymał w ciągu roku przewidzianych Regulaminem Pracy kar porządkowych  
c) Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych  
d) Sumiennie, starannie i terminowo wykonuje obowiązki pracownicze i zadania zlecone przez 

przełożonego  
e) Przestrzega ustalonego czasu pracy tj. punktualne rozpoczynanie i zakańczanie pracy. 
f) Dba o ład i porządek na stanowisku pracy 
g) Przejawia koleżeński stosunek do współpracowników 
h) Jest uprzejmy i życzliwy w stosunku do uczniów i interesantów 
i) Przejawia inicjatywę w pracy, zwłaszcza przyczyniającej się do sprawnego funkcjonowania 

szkoły. 
j) Pomaga w organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę dla uczniów i rodziców  
k) Wykonuje czynności przekraczające obowiązkowy zakres czynności pracownika  
l) Dba o mienie szkoły, powierzone stanowisko pracy oraz oszczędnie i racjonalnie gospodaruje 

środkami  
§3 

1. Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 9/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

3. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania   nagród dyrektora pracownikom administracji i obsługi 
zatrudnionym Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Katowicach  ul. 
Gliwicka 148a zostaje wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 
Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Katowicach z dnia 4 września 2017 r.  w sprawie przekształcenia 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w Szkołę Podstawową nr 60 Specjalną im. Marii 
Grzegorzewskiej w Katowicach  

 
 


