
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/193/13 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 2 sierpnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2013 r. poz. 594), art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz za ich 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.  

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie organu 

prowadzącego szkoły stanowiącego 1% wysokości planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.  

2. Suma środków, o których mowa w ust. 1, dzielona jest na nagrody według następujących zasad:  

1) 0,8 % na nagrody Dyrektora Szkoły,  

2) 0,2 % na nagrody Wójta Gminy Dobromierz. 

3. Nagrodę Wójta Gminy Dobromierz, zwana dalej „nagrodą wójta” przyznaje i ustala Wójt.  

4. Nagrodę Dyrektora szkoły, zwana dalej „nagrodą dyrektora” przyznaje i ustala Dyrektor. 

§ 3. 1. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 2, są przyznawane jeden raz w roku, w terminie do dnia 

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie,  

niż określony w ust. 1.  

3. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

§ 4. 1. Nagroda wójta i nagroda dyrektora mają charakter uznaniowy.  

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są za wybitne osiągnięcia w 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, w szczególności 

w zakresie:  

1) zaangażowania w realizację zadań wykraczających poza zakres obowiązków nauczyciela lub zakres 

obowiązków wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,  

2) efektywnego wypełniania zadań i obowiązków, w szczególności wynikających z potrzeb i zainteresowań 

uczniów,  
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3) legitymowania się osiągnięciami w realizacji zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

4) legitymowania się osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym 

znaczącymi efektami w pracy z uczniami z dysfunkcjami,  

5) osiągnięć w zakresie wprowadzania i realizacji nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, w tym projektów edukacyjnych,  

6) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym,  

7) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym,  

8) poprawy warunków nauki i estetyki szkoły oraz jej otoczenia,  

9) dbałości o dobry wizerunek szkoły oraz jej promocję w środowisku zewnętrznym,  

10) tworzenia właściwego klimatu wychowawczego szkoły,  

11) wspomagania rozwoju talentów dzieci i młodzieży,  

12) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,  

13) poszerzania oferty edukacyjnej Gminy Dobromierz poprzez pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

wzbogacających ofertę dydaktyczno – wychowawczą szkoły i jej bazy. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta może wystąpić:  

1) dla nauczyciela:  

a) dyrektor szkoły,  

b) rada pedagogiczna,  

c) rada rodziców,  

d) zakładowa organizacja związkowa działająca na terenie szkoły. 

2) dla dyrektora szkoły:  

a) rada pedagogiczna,  

b) rada rodziców. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody wójta składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców oraz zakładową 

organizacje związkową wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.  

3. Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi spełniającemu 

kryteria, o których mowa w § 4 ust. 2.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz w terminie do 

dnia 25 września z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  

5. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo, którego odpis włącza się 

do jego akt osobowych. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:  

1) rada pedagogiczna,  

2) rada rodziców,  

3) zakładowa organizacja związkowa działająca na terenie szkoły. 

2. Dyrektor może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których 

mowa w § 4 ust. 2.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 25 września 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.  
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4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo, którego odpis umieszcza się w jego 

teczce akt osobowych. 

§ 7. Podmioty, o których mowa w § 5 ust. 1 i w § 6 ust. 1 składają wnioski sporządzone według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIII/136/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady: 

D. Świerk  
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/193/13 

Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 2 sierpnia 2013 r. 
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