
UCHWAŁA NR VI/50/18/2022 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
22 września 2010 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań 
statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami) 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 roku, poz. 2094), art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1762 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (z późniejszymi zmianami), 
w ten sposób, że w stanowiących załącznik do tej uchwały Kryteriach i trybie przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych 
szkoły, wniosek, będący załącznikiem do tych Kryteriów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
  
  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

 
prof. dr hab. inż. Marek Gzik 
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WNIOSEK 

 

o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych 

szkoły, dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest  

Województwo Śląskie 

 

Osoba lub organ składający wniosek: 

.................................................................................................................................................................... 

1. Dane osobowe kandydata/kandydatki do nagrody: 

Imię i nazwisko  

............................................................................................................................................................ 

Staż pracy w szkole 

............................................................................................................................................................ 

Zajmowane stanowisko  

............................................................................................................................................................ 

 

2. Ocena pracy i data jej otrzymania: 

.............................................................................................................................................................. 

 

3. Informacje o przebiegu pracy zawodowej: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Dotychczas otrzymane nagrody w ciągu ostatnich 5 lat (rodzaj nagrody i rok otrzymania): 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

 

Załącznik do uchwały Nr VI/50/18/2022

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 listopada 2022 r.
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5. Szczegółowe uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaniem osiągnięć za okres liczony  

od otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem kryteriów zawartych w § 5 lub  

§ 6 Kryteriów: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

6. Podmiot składający wniosek zobowiązuje się poinformować kandydata/kandydatkę do nagrody  

o jego/jej wskazaniu do nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w niniejszym wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1) wyciąg z protokołu posiedzenia organu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) kopia uchwały w przypadku organów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2. 

 

 

 

Podpis podmiotu składającego wniosek: 

 

............................................................... 
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