U C H W A Ł A Nr XXI/182/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 08 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia „ Długofalowego programu rozwoju oświaty na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591r. z późn. zm.)
i art. 34 a, ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska
§1

Uchwala „Długofalowy program rozwoju oświaty na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo
Pomorskie.
2. Burmistrz Miasta z wykonania powyższej uchwały
złoży sprawozdanie
dwukrotnie w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej.
§3
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XXI/206/2000 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskiej
z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia „ Długofalowego
programu rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”.
2. Uchwała Nr XXX/322/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 3 października 2001r. w sprawie zmiany „Długofalowego
programu rozwoju oświaty na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie”.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Zygmunt Szczepański

Załącznik do uchwały Nr XXI/182/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 08 czerwca 2005r.

DŁUGOFALOWY
PROGRAM ROZWOJU
OŚWIATY NA TERENIE
G M I N Y K OW A L E W O
POMORSKIE

-1-

§1. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach – w szkołach liczących
powyżej 100 uczniów – w kl. I – VI max. 28 uczniów.
§2. Zapewnienie dzieciom z całej gminy pomocy psychologicznologopedyczno- pedagogicznej.
§3. Dążenie do wyposażenia klas w niezbędne środki do pracy
dydaktycznej, a następnie tworzenie klaso-pracowni.
Równomierne dzielenie środków. Realizacja zadania podlega
decyzji dyrektora w ramach przyznanych środków finansowych.
§4. Zapewnienie środków na przejazdy uczniów i nauczycieli na
konkursy i zawody według zatwierdzonego harmonogramu
pracy szkoły. Realizacja zadania podlega decyzji dyrektora
w ramach przyznanych środków.
§5. W miarę posiadanych środków w uzasadnionych przypadkach
na
wniosek dyrektorów szkół zwiększenie ilości godzin lekcyjnych
w porównaniu z minimalną liczbą godzin przeznaczonych na
nauczanie poszczególnych przedmiotów określonych w
ramowych planach nauczania, w ramach godzin do dyspozycji
dyrektora.
§6.1. Nauczyciel, którego uczeń w konkursie przedmiotowym na
etapie wojewódzkim, organizowanym przez Kuratorium
Oświaty zajął:
1) I miejsce – otrzymuje nagrodę do wysokości 150% kwoty
bazowej;
2) II miejsce – otrzymuje nagrodę do wysokości 100% kwoty
bazowej;

3) III miejsce – otrzymuje nagrodę do wysokości 75% kwoty
bazowej.

-22. W przypadku, gdy jest kilku uczniów prowadzonych przez
tego samego nauczyciela, którzy osiągną I, II lub III miejsce,
wówczas nauczyciel otrzymuje nagrodę w następującej
wysokości:
1) I miejsce – do 75% kwoty bazowej;
2) II miejsce – do 50% kwoty bazowej;
3) III miejsce – do 37,5% kwoty bazowej.
§ 7.1 .W przypadku, gdy uczeń lub uczniowie osiągną medalowe
miejsce w mistrzostwach województwa w imprezach
objętych kalendarzem imprez Szkolnego Związku
Sportowego, nauczyciel otrzymuje nagrodę za zajęcie przez
uczniów:
1) I miejsca – do 150% kwoty bazowej;
2) II miejsca – do 100% kwoty bazowej;
3) III miejsca – do 50% kwoty bazowej.
2. Jeśli będzie kilku uczniów prowadzonych przez tego
samego
nauczyciela, którzy osiągną:
1) I miejsce - nagroda kształtuje się odpowiednio:
a) za 1-go ucznia – do 150% kwoty bazowej;
b) za 2-go ucznia – do 75% kwoty bazowej;
c) za 3-go ucznia – do 37,5% kwoty bazowej;
d) za kolejnego ucznia nagroda nie przysługuje.
2) II miejsce – nagroda kształtuje się odpowiednio:
a) za 1-go ucznia – do 100% kwoty bazowej;
b) za 2-go ucznia – do 50% kwoty bazowej;
c) za 3-go ucznia – do 25% kwoty bazowej;

d) za kolejnego ucznia – nagroda nie przysługuje.
3) III miejsce– nagroda kształtuje się odpowiednio:
a) za 1-go ucznia – do 50% kwoty bazowej;
b) za 2-go ucznia – do 25% kwoty bazowej;
c) za 3-go ucznia – do 12,5% kwoty bazowej;
d) za kolejnego ucznia nagroda nie przysługuje.
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3.W przypadku, gdy uczniowie prowadzeni przez tego
samego nauczyciela osiągną odpowiednio I, II lub III
miejsce,
wówczas nauczyciel otrzymuje nagrodę w następującej
wysokości:
1) za I miejsce – do 150 kwoty bazowej;
2) za II miejsce – do 50% kwoty bazowej;
3) za III miejsce – do 12,5% kwoty bazowej.
§ 8.1. Nauczyciel, którego uczeń został laureatem konkursu
przedmiotowego na etapie wojewódzkim, organizowanego
przez Kuratorium Oświaty otrzymuje nagrodę do wysokości
50% kwoty bazowej.
2. W przypadku, gdy jest kilku uczniów laureatów
prowadzonych przez tego samego nauczyciela, to za
każdego kolejnego ucznia nagroda wynosi do wysokości
25% kwoty bazowej.
§ 9.

Nagroda do wysokości 25% kwoty bazowej dla nauczyciela
kl. I-III, którego uczniowie zajmują pierwsze miejsca
w gminnych konkursach: „Matematyk na medal” i „Król
ortografii”.

§ 10. Zasady wynagradzania przedstawione w § 6,7 i 8 programu
dotyczą również nauczycieli, których uczniowie rekrutują się

z różnych szkół, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie
jest organem prowadzącym.
§ 11.1.Wypłata nagród, o których mowa w § 6,7 i 8 następuje na
wniosek Dyrektora Szkoły w miarę posiadanych środków
finansowych w budżecie organu prowadzącego na dany rok.
Dopuszcza się zmianę wysokości nagrody w przypadku
niewystarczającej ilości środków finansowych
zaplanowanych na jej wypłatę.

-42. Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie
w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim
potwierdzenia z Kuratorium Oświaty lub Szkolnego
Związku Sportowego o uzyskanych przez uczniów
wynikach.
§ 12.1. Uczniom szkół, dla których Gmina Kowalewo Pomorskie,
jest organem prowadzącym oraz dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Mlewie prowadzonej przez Stowarzyszenie
„ TRIO” może być przyznane jednorazowe stypendium
w przypadkach gdy:
-w konkursach przedmiotowych, wojewódzkich
organizowanych przez Kuratorium Oświaty zajęli I, II lub III
miejsce lub zostali jej laureatami;
- w mistrzostwach województwa w imprezach objętych
kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego zajęli
medalowe miejsca I, Il lub, III;
- w gminnych konkursach „Matematyk na medal” i „Król
ortografii” klas I – III, którego uczniowie zajmują pierwsze
miejsca.;
- w wojewódzkim konkursie Liga Zadaniowa zajmują:
I miejsce, II miejsce, III miejsce.
2. O przyznanie stypendium dla uczniów wnioskuje dyrektor
szkoły do której uczęszcza dany uczeń.;

3. Ustalenia wysokości stypendium dokonuje Burmistrz Miasta
w Kowalewie Pomorskim w ramach środków
zagwarantowanych w budżecie gminy na dany rok.
§ 13. Przez kwotę bazową rozumie się prognozowane przeciętne
wynagrodzenie określone dla pracowników państwowej sfery
budżetowej, ustalone corocznie w ustawie budżetowej,
w rozumieniu art.1, pkt 24 ustawy z dnia 18 lutego 2000r.
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 19, poz. 239 ) .
K.F.

