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UCHWAŁA NR VII/40/07 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 25 maja 2007r. 

 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowa-

dzącym  
 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674 ze zm., Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, 
Nr 220, poz. 1218, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95) po 
zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszają-
ce nauczycieli, Rada Miejska uchwala się, co na-
stępuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nau-

czycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 
dla których Gmina Lubsko jest organem prowa-
dzącym. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę lub placówkę oświatową, dla której or-
ganem prowadzącym jest Gmina Lubsko; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 1; 

                 Gorzów Wlkp., dnia 18 czerwca 2007r.              Nr 61 
 

TREŚĆ: 
Poz.:  



 

 


