Regulaminprzyznawania
przezRodzic6wi Opiekun6wDzieci
SP34w Poznaniuwyr62nienia,,Nauczyciel
Roku',
uchwalonydnia 30.03.2014
uchwateRadyRodzic6w
RozdzialI
Postanowienia
og6lne
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1 . Celem wyr62nienia ,,NauczycielRoku" jest uhonorowanie wzez rodzic6w
iopiekun6wuczni6wSP34 nauczycieli,kt6rzyw swojEpracewkladajqszczeg6lnq
energie,sE przyjaci6lmii autorytetamidla swoich uczni6w,z wielkEpasj4,sercem
ipowolaniem wykonujq zaw6d nauczyciela,sE innowacyjnii otwarct na nowe
wyzwania,inspirujquczni6wdo mysleniai samodzielnych
poszukiwan.
2 . Gl6wnym zalozeniemjest podkre6lenieroli nauczyciela,wplywu oddzialywaf
wychowawczych
na podnoszenie
efektwnosciksztalcenia
dziecii mlodzje4.
3 . Wyr62nieniedaje mo2liwo6dpokazanjaosiqgnie6nauczycieli,metod iform pracy,
dEzqcych
do uatrakcyjnienia
zajq6ilekcji oraztworzenia
uczniomiwycnowanKom
okazjido tw6rczejpracy,widzianychw oczachrodzic6wiopiekun6w.
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1. Wyr6znienieptzyznawanejest coroczniedla nie wiecej niz tzech nauczycieli
bgdecychpracownikami
SP34w poznaniu.
2. Wyniki oglaszanesq podczasuroczystoscizakof,czenjadanego roku szkolnego
orazna stronieinternetowej
www.sp34poznan.pl
3. Wyr6znienie, wrgczane przez przedstawicieliRady Rodzic6w, ma formg
okolicznosciowego
dyplomui kwiat6w.

Rozdzialll
Spos6b przyznawaniawyr6inienia
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1. Wyr62nienieprzyznajeKapitula,kt6raskladasje z przedstawicielj
trojekklasowych
wszystkichoddzial6w.W przypadkubraku kworum, Kapitulqzostaje prezydium
RadyRodzicdwwrazz KomisjqRewizyjn4
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1 . Regulaminzostajeogloszonyna www.sp34poznan.pl,
zebraniachszkornycnoraz
pzekazanydrogae-mailowado przedstawicieti
trojekktasowych.
2 . W terminie do 31.05. danego roku zglaszanesE kandydaturynauczycielido
wyr6znienia.
3 . Zgloszenjepowinnospelnia6wszystkieponizszewymogi:
a. Musimiedformepisemn+

_
4.
5.

b. Musi zawieradimie j nazwiskonauczycielaoraz nazwgprzedmiotu
lub zaje6
prowadzonych
w Sp34.
c. Musi zawiera6uzasadnieniez ptzykladamidzialafirealizowanych
w szkole,
osiqgnje6,aktywno6ci,
sposob6wmotywowania
uczni6w,itp.
d. Musiby6podpisaneprzezminimum5 rodzic6w/opiekun6w.
_
ZglosT"nienalezydostarczy6do sekretariatuSp34 lub
bezposrednjo
do czlonk6w
Prezydium Rady Rodzic6w w zaklejonej kopercie
zaaoresowane1do
przewodnicz4cego
RadyRodzic6wz dopiskiem,,wyr62nienie
Nauczycier
Roku,,.
Dopuszczasig pzeslanieskanuzgloszeniaz zachowaniem
w/w wymogoww wersji
elektronicznej na adres e-r
pl a nastepnie

dostarczenie
pisem""n.
0.n"n,':;ii};o#f i"*?.To*"0u4@wp
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1. Do pzeprowadzeniaglosowaniaKapitulawybjera
sposr6dswoichczlonk6w,zwykla
wi?kszo6ci4
glosowkomisjgskrutacyJnq
skladajEcq
sie z 3 os6b.
^
2. P.rowadzqcy
spotkanieKapitulyodczytujewszystkje,spelniajqceformalne
wymogl,
pisemne zgloszenia.W celu lepszego
zapoznaniaglosujqcychze zgloszonymi
kandydatuamidopuszczasie przeprowadzenie
dyskusji
-3.
Kazdy z obecnychczlonkdwKapjtulyglosuje w
t"'jny na nie wiecej niz
3 kandydatury.
"po"Ob
4. Komisjaskrutacyjnadokonujepodliczenja
oddanychglos6w.
5. Tzy kandydatury
z najwiekszA
iloscieglos6wotzymrilqwyr62nienia.
6 W pzypadku identycznejitoSciglos6wna dwie t;b
wie;e;ka; ayai^tiu,y,.r. or nu
jest dodatkoweglosowanie,tak aby
zostalazachowana'zasada
pzyznawanianie
wiecejniz 3 wyr6znief.
7- Z Wzeprcwadzonego
glosowaniasporzqdzany
jest protok6l,kt6ryjest wtqczanydo
dokumentacji
RadyRodzic6wprzySp34 w poznaniu
8. Clonkowie Kapjtulyzobowiq.zani
sq do zachowaniaw tajemnicywynik6wdo dnja
ich oficjalnegoogloszenia.

Rozdziaflll
Postanowieniakofcowe
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1 . Sprawynie uregulowane
w Regulamtnte
rozstrzyga
Kapitulazwyklqwiekszoscia
glos6wpopzez glosowaniejawne.
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1. Regulamin
wchodziw Zyciez dniemuchwalenia.

