
 

 

UCHWAŁA NR V/35/19 

RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromadka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 49 ust 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

Rozdział I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły 

podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromadka, 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Gromadka, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt 1, 

4) wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gromadka. 

§ 2. 1. Fundusz nagród stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Gminę Gromadka z tym, że: 

a) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, który ustala ich wysokość, 

b) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta, który ustala ich wysokość. 

2. Nauczycielowi, za jego osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze może być przyznana nagroda dyrektora 

lub nagroda Wójta Gminy Gromadka. 

3. Nagrody, o których mowa w ust.1, maja charakter uznaniowy, są przyznawane każdego roku z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyznawane w innym 

terminie. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej roku. 

Rozdział II. 

ZASADY (TRYB) I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może wystąpić: 
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1) dla nauczycieli: 

a) Dyrektor szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Wójt Gminy z własnej inicjatywy, 

2) dla dyrektora szkoły: 

a) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego 

i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Gromadka, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Wójt Gminy z własnej inicjatywy, 

d) Rada Rodziców. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, składa się do Urzędu Gminy Gromadka w następujących 

terminach: 

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 30 września każdego roku; 

2) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na 5 dni przed planowanym dniem przyznania nagrody. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego; 

4) staż pracy pedagogicznej; 

5) nazwę szkoły; 

6) zajmowane stanowisko; 

7) otrzymane dotychczas nagrody; 

8) ostatnią ocenę pracy pedagogicznej - jej datę i stopień; 

9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i spełnianiu kryteriów 

przyznawania nagrody. 

§ 5. 1. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej pięć 

z następujących kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach lub egzaminach przeprowadzanych 

w szkole, 

2) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 

w konkursach, zawodach, turniejach, 

3) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole miedzy innymi organizując wycieczki 

umożliwiające uczniom udział w życiu kulturalnym (koncerty, wystawy, spektakle) oraz wycieczki, obozy 

lub rajdy krajoznawczo - turystyczne, 

4) organizuje w szkole letni lub zimowy wypoczynek dla uczniów, 

5) zabiega o pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej 

i uzyskuje wymierne efekty w tej pracy, 

6) organizuje i rozwija formy współpracy i współdziałania rodziców w życiu szkoły, 

7) przygotowuje i wzorowo organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angażuje się w organizację 

uroczystości patriotycznych, 

8) jest inicjatorem i realizatorem szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 
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9) prowadzi lub organizuje działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej 

wśród młodzieży szkolnej, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

10) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności 

kształcenia i wychowania, 

11) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi, które prowadzą statutową 

działalność w zakresie oświaty i wychowania, 

12) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego i bierze aktywny udział 

w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli, 

13) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

14) opracowuje publikacje związane z działalnością zawodową, w tym także dokumentację wewnątrzszkolną, 

15) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim, 

16) dba o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz. 

2. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorowi szkoły, który oprócz spełnienie kryteriów 

wymienionych w ust. 1, spełnia niżej wymienione: 

1) tworzy warunki dla prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, 

2) dba o wysoki poziom pracy szkoły, 

3) tworzy atrakcyjną ofertę szkoły, 

4) inspiruje nauczycieli do samokształcenia, 

5) wdraża innowacje dydaktyczne w szkole, 

6) racjonalnie planuje wydatki szkoły, 

7) wykazuje inicjatywę w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Rozdział III. 

ZASADY (TRYB) PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA SZKOŁY 

§ 6. 1. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej trzy kryteria, 

o których mowa w § 5 ust. 1. 

2. Z wnioskiem o Nagrodę Dyrektora dla nauczyciela, sporządzonym zgodnie z § 4 niniejszej uchwały, 

może wystąpić: 

1) Rada Pedagogiczna, 

2) zakładowa organizacja związków zawodowych, 

3) Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się do dyrektora szkoły: 

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 30 września każdego roku; 

2) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na 5 dni przed planowanym dniem przyznania nagrody. 

4. Nagrodę może przyznać również dyrektor z własnej inicjatywy. W takich przypadkach powinien o tym 

poinformować Radę Pedagogiczną, przedstawiając uzasadnienie decyzji. Wniosek, o którym mowa 

w ust. 2 nie ma zastosowania. 

§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dokument, którego odpis zamieszcza  

się w jego aktach osobowych. 

§ 8. Traci moc § 7 uchwały nr XLII/245/09 Rady Gminy Gromadka z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie 

regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gromadka. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

K. Król 
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