
 

 

UCHWAŁA NR VI/XXII/191/12 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 26 września 2012 r. 

zmieniająca uchwałę nr VI/XXI/184/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2012 r.  

w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała, za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 49 ust. 2 

i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.), 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Wisznia Mała  

nr IV/XXI/184/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w spra-

wie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświa-

towych, prowadzonych przez Gminę Wisznia Mała, 

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opie-

kuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapew-

nieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć or-

ganizowanych przez szkołę, oraz realizację innych 

zadań statutowych tych placówek § 2 otrzymuje na-

stępujące brzmienie:  

„Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przy-

znana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co 

najmniej cztery z następujących kryteriów:  

1) w zakresie pracy dydaktycznej:  

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-

prowadzanych przez okręgowe komisje egza-

minacyjne;  

b) osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone 

zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 

w konkursach, zawodach, turniejach na szcze-

blu gminnym, powiatowym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim;  

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 

wdrażania nowatorskich metod nauczania, opra-

cowywania autorskich programów i publikacji; 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy 

z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mają-

cymi trudności w nauce;  

2) w zakresie pracy wychowawczej:  

a) prowadzi działalność mającą na celu zwalcza-

nie wśród młodzieży przejawów patologii spo-

łecznej;  

b) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto-

ści szkolne (przedszkolne) lub środowiskowe;  

c) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 

w klasie;  

d) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekre-

acyjne i wypoczynkowe;  

e) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej 

z uczniami;  

3) w zakresie pracy opiekuńczej:  

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom (wychowan-

kom) będącym w trudnej sytuacji materialnej 

lub życiowej;  

b) organizuje współpracę placówki oświatowej 

z jednostkami systemu ochrony zdrowia, poli-

cją, organizacjami oraz rodzicami w zakresie 

zapobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej oraz niedostosowania społecznego 

dzieci i młodzieży;  

c) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub 

przedszkola, jak również rozwija formy współ-

działania szkoły lub przedszkola z rodzicami;  
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4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych 

placówki oświatowej:  

a) bierze udział w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego;  

b) udziela pomocy w adaptacji zawodowej na-

uczycieli podejmujących pracę w zawodzie na-

uczyciela;  

c) aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na 

ciekawe działania dydaktyczne i wychowaw-

cze.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Wisznia Mała.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, a w dniu podjęcia 

podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-

ny Wisznia Mała.  

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Małgorzata Ottenbreit 
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