
W dniu 11 października  2013 r.  podczas  spotkania  z  dyrektorami i  nauczycielami
piaseczyńskich szkół  i  przedszkoli  z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej,  Burmistrz  Miasta  
i Gminy Piaseczno Pan Zdzisław Lis wręczył nagrody oraz nominacje zawodowe na stopień
nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela tworzy się fundusz nagród nauczycieli  
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. W związku z powyższym
w  Gminie  Piaseczno  została  podjęta  uchwała  nr  640/XXVIII/2004  Rady  Miejskiej  
w  Piasecznie  z  dnia  21.10.2004  r.   w  sprawie  w  sprawie  określenia  trybu  i  kryteriów
przyznawania  nagród  za  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  i  opiekuńczo
-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Rady Miejskiej
w  Piasecznie  dla  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  pracowników  pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach i   placówkach oświatowo - wychowawczych  prowadzonych przez
Gminę Piaseczno.  Zgodnie  z  zapisami  uchwały  tworzy  się  specjalny  fundusz  nagród dla
nauczycieli  oraz  dyrektorów  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowo-
wychowawczych  prowadzonych  przez  Gminę  Piaseczno.  Fundusz  nagród  ustala  się  
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego 70% tej  kwoty
przeznacza się do dyspozycji dyrektora placówki i 30% do dyspozycji Burmistrza Miasta  
i Gminy Piaseczno.

Wnioski o przyznanie nagrody w stosunku do nauczycieli składa dyrektor placówki,
natomiast  w  stosunku  do  dyrektorów  placówek  dyrektor  Zespołu  Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół.

Nagrody  mogą  otrzymać  nauczyciele  za  szczególne  osiągnięcia  dydaktyczno-
wychowawcze  oraz  dyrektorzy  placówek  oświatowych,  którzy  wzorowo  wywiązują  się  
z powierzonych obowiązków.

W  2013  r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  przyznał  nagrody  wszystkim  12
nauczycielom, w stosunku, do których dyrektorzy  placówek złożyli  wnioski  o  przyznanie
nagrody  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piaseczno.  Uhonorowani  nauczyciele  wykonywali
działania  na  rzecz  szkoły  oraz  społeczności  lokalnej  ponad  swój  zakres  obowiązków.
Nagrodzeni nauczyciele wykazywali się inicjatywą w pracy z uczniami, pozyskiwali środki
zewnętrzne na pomoc dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wdrażali
własne programy autorskie w pracy z uczniami. W swoich działaniach przyczyniali się do
rozpowszechniania dobrego imienia szkoły.

Pan Burmistrz  Zdzisław Lis  uhonorował  także  24 nauczycieli,  którym powierzono
stanowisko  dyrektora  placówki  za  wzorowe wykonywanie  obowiązków,  dbanie  o  mienie
placówki, za osiągnięcia dydaktyczne kadry pedagogicznej w pracy z uczniami, za bardzo
dobre wyniki egzaminów, za podejmowanie działań zapobiegającym uzależnieniom i agresji
wśród młodzieży, za wzorową współpracę ze środowiskami lokalnymi.

Wszystkim pracownikom oświaty dziękujemy za ogromne zaangażowanie w pracę na
rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy Piaseczno, życzymy spełnienia obranego celu oraz
tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania, życzymy także
dalszych sukcesów zawodowych.
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