
Zarządzenie Nr V/120/2007 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 5 października 2007r. 
 
 

w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli. 
 
 
Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 ze zm.) oraz §12 ust.2 pkt l, §13 ust.l pkt 2 i ust.2 pkt 3 oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr 
III/26/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku 
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku mieszkaniowego i dodatków za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 
ora wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę Baranów, -zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Przyznaje się nagrody finansowe w wysokości 500,-zł dla trzech nauczycieli zatrudnionych w 
Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie. 
 

§ 2. 
 

Decyzje o przyznaniu w/w nagród stanowią odpowiednio załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Baranowie. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 



Załącznik nr l 
do Zarządzenia Nr V/120/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 05 października 2007 r. 

 
 

Baranów, dnia 5 października 2007 r. 
 

D E C Y Z J A 
 

Wójta Gminy Baranów 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2006 r. 
 
 

przyznaję 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 
 

za osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi ja i z uczniami o mniejszych moŜliwościach oraz zaangaŜowanie we 

współpracę z rodzicami uczniów 
 
 

Pani Iwonie KAMELI 
 
 
 

nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie 
 
 

nagrodę pienięŜną w wysokości 500,- zł 
(słownie: pięćset złotych) 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr V/120/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 05 października 2007 r. 

 
 

Baranów, dnia 5 października 2007 r. 
 

D E C Y Z J A 
 

Wójta Gminy Baranów 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2006 r. 
 
 

przyznaję 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 
 

za osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi ja i z uczniami o mniejszych moŜliwościach oraz zaangaŜowanie we 

współpracę z rodzicami uczniów 
 
 

Pani Beacie JANICKIEJ 
 
 
 

nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie 
 
 

nagrodę pienięŜną w wysokości 500,- zł 
(słownie: pięćset złotych) 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr V/120/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 05 października 2007 r. 

 
 

Baranów, dnia 5 października 2007 r. 
 

D E C Y Z J A 
 

Wójta Gminy Baranów 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2006 r. 
 
 

przyznaję 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 
 

za osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi ja i z uczniami o mniejszych moŜliwościach oraz zaangaŜowanie we 

współpracę z rodzicami uczniów 
 
 

Pani Małgorzacie KULIK 
 
 
 

nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie 
 
 

nagrodę pienięŜną w wysokości 500,- zł 
(słownie: pięćset złotych) 



Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr V/120/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 05 października 2007 r. 

 
 

Baranów, dnia 5 października 2007 r. 
 

D E C Y Z J A 
 

Wójta Gminy Baranów 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr III/26/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2006 r. 
 
 

przyznaję 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 
 

za osiąganie dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi ja i z uczniami o mniejszych moŜliwościach oraz zaangaŜowanie we 

współpracę z rodzicami uczniów 
 
 

Pani Lucynie MIŁOSZ 
 
 
 

nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie 
 
 

nagrodę pienięŜną w wysokości 500,- zł 
(słownie: pięćset złotych) 


