Zarządzenie nr 1755 /2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta
Płocka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215) oraz § 11 ust. 6 Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach oświatowych oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Płock będącego
załącznikiem do uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 roku
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Edukacji
Narodowej pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych
w następującym składzie:
1. Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej - przewodniczący
komisji, przedstawiciel organu prowadzącego,
2. Agnieszka Harabasz – Dyrektor Wydziału Edukacji - wiceprzewodniczący komisji,
przedstawiciel organu prowadzącego,
3. Maciej Krzemiński – Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych, przedstawiciel organu
prowadzącego,
4. Małgorzata Rutecka – Zastępca Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych, przedstawiciel
organu prowadzącego,
5. Marek Krysztofiak – Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Płocku,
6. Stanisław Nisztor - Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego,
7. Jacek Krupiński – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych
w Płocku.
§2
Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Protokolanta wskaże Dyrektor Wydziału Edukacji.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do zarządzenia nr 1755/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 września 2020 roku

Regulamin pracy komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta Płocka
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
§1
Komisja powołana jest odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z § 11 ust. 6
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Płock będącego załącznikiem do uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta
Płocka z dnia 26 września 2019 roku.
§2
Zadaniem komisji opiniującej jest:
- opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka,
- sporządzenie decyzji komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia
Edukacji Narodowej wydanej w trybie § 11 ust. 6 załącznika do uchwały nr 202/XII/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 wrzesnia 2019 roku roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock
§3
Zasady opiniowania wniosków:
- zapoznanie się z treścią wniosku,
- sprawdzenie wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- merytoryczna dyskusja prowadzona w oparciu o kryteria wynikające z § 10 ust. 3 Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
miasto Płock będącego załacznikiem do uchwały nr 202/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26
września 2019 roku.
§4
Komisja pracuje w składzie:
–
czterech przedstawicieli organu prowadzącego
–
przedstawiciele oświatowych związków zawodowych
Pracom komisji opiniującej przewodniczy przedstawiciel organu prowadzącego.
§5
Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji.
§6
Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
Komisja opiniująca nagrody dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
§7
Sprawy nie objęte niniejszymi zasadami, a wynikłe w czasie pracy komisji pozostają do
rozstrzygnięcia komisji. W sprawach spornych decyduje głosowanie zgodnie z zasadami w § 6.
§8
Członkowie komisji zobowiązani są do nieujawniania spraw będących przedmiotem obrad komisji.
§9
Osoba kandydująca do nagrody nie może być członkiem komisji.

