
UCHWAŁA NR XXIX/236/09 

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU 

 

z dnia 25 czerwca 2009r. 

  

w sprawie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno  

– wychowawcze oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół  

i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel 

 

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

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116,  

poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 102, poz. 1055, Nr 175,  

poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95,  

Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 

poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1) Rada Miejska 

uchwala:  

 

Regulamin nagradzania nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Trzciel 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Karcie Nauczyciela (KN) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela,   

2) szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową prowadzoną 
przez Gminę Trzciel albo zespół szkół, przedszkoli i placówek,   

3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 Karty 
Nauczyciela w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz w zespołach szkół, przedszkoli  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzciel, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 
jednostki, o której mowa w pkt 2.   

§ 2. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno  
- wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli  
z przeznaczeniem na wypłaty nagród gminy i dyrektorów szkół.  

§ 3. Środki przeznaczone na nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu, o którym 
mowa w § 1 dzieli się odpowiednio:  

1) 0,4 % przeznacza się na nagrody gminy,   

2) 0,6 % przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.   

§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi i dyrektorowi nie wcześniej niż po 
przepracowaniu w szkole, prowadzonej przez Gminę Trzciel, co najmniej jednego roku.  

§ 5. Nagrody przyznaje się dyrektorom i nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych  
z zapewnieniem, w szkole i poza szkołą, bezpieczeństwa uczniom w czasie organizowanych 
przez szkołę zajęć oraz za realizację innych zadań statutowych szkoły.  

§ 6. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.  

2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą zostać przyznane w innym terminie: z okazji 
zakończenia roku szkolnego, dnia patrona szkoły lub innych ważnych uroczystości szkolnych.  



§ 7. Nagroda dyrektora szkoły nie może przekroczyć 80% wysokości maksymalnej nagrody 
gminy dla nauczyciela.  

Rozdział II 

Nagrody Gminy 

§ 8. 1. Nagrodę gminy dla dyrektora przyznaje burmistrz z własnej inicjatywy bądź na 
wniosek organu nadzoru pedagogicznego.  

2. Nagrodę gminy dla wybranego nauczyciela przyznaje burmistrz na wniosek dyrektora 
szkoły, zawierający pozytywną opinię rady pedagogicznej.  

3. W szkołach zatrudniających więcej niż 20 pełnoetatowych nauczycieli dopuszcza się 
złożenie dwóch wniosków o nagrodę gminy dla nauczycieli.  

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się w referacie oświaty Urzędu Miasta  
i Gminy w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród.  

5. Wzór wniosku o nagrodę gminy określony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody gminy, burmistrz podejmuje samodzielnie 
po uzyskaniu opinii kierownika referatu oświaty Urzędu Miasta i Gminy.  

2. Osoby, którym przyznano nagrodę gminy są powiadamiane o tym na piśmie, którego 
kopię wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody umieszcza się w ich aktach osobowych.  

3. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia i powiadamiania.  

§ 10. Nagrody gminy dla nauczycieli przyznaje się za osiągnięcia określone w § 5, w tym  
w szczególności za:  

1) osiąganie znaczących wyników nauczania potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach  
i egzaminach uczniów,   

2) osiągane wyniki i udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 
na szczeblach ponad szkolnych,   

3) opracowanie autorskich programów oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania, 
wychowania i opieki,   

4) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce,   

5) szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych zajęć w szkole  
i poza szkołą,   

6) opracowanie i wdrażanie nowatorskich metod opiekuńczo – wychowawczych 
poprawiających bezpieczeństwo uczniów,   

7) nawiązywanie skutecznej współpracy z organizacjami i instytucjami mogącymi zapewnić 
wsparcie i pomoc szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,   

8) skuteczną realizację programów profilaktycznych,   

9) intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek 
szkolnych, udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach 
kulturalnych itp.   

10) przygotowanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole,   

11) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, jak imprezy 
oświatowe, kulturalne, sportowe czy zajęcia pokazowe,   

12) zaangażowanie w życie szkoły oraz umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole.   

§ 11. Nagrody gminy dla dyrektora przyznaje się za osiągnięcia, jak dla nauczycieli, 
określone w § 8, a ponadto za:  

1) stosowanie rozwiązań innowacyjnych pozwalających przydać szkole oryginalność  
i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów i środowiska lokalnego ze szkołą,   

2) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,   

3) właściwe realizowanie budżetu szkoły,   



4) organizowanie uroczystości patriotycznych w szkole i środowisku lokalnym,   

5) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,   

6) dbałość o stan techniczny i estetykę szkoły i jej otoczenia,   

7) nawiązywanie współpracy z innymi szkołami krajowymi i zagranicznymi,   

8) promocja szkoły poprzez jej pozytywne osiągnięcia i sukcesy poza granicami gminy.   

Rozdział III 

Nagrody dyrektora szkoły 

§ 12. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznane nauczycielom za osiągnięcia:  

1. W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej za:  

1) uzyskiwanie co najmniej dobrych wyników w nauczanym przedmiocie lub w prowadzeniu 
danego rodzaju zajęć,   

2) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów 
zawodów, przeglądów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym,   

3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi bądź mającymi trudności  
w nauce,  

4) opracowanie i wdrażanie własnych, zaakceptowanych przez dyrektora, innowacyjnych 
programów i eksperymentów pedagogicznych, które przynoszą wymierne efekty  
w nauczaniu i wychowaniu uczniów,   

5) uzyskiwanie pozytywnych zmian w prowadzonym zespole uczniów, jak integracja klasy, 
wzrost aktywności społecznej, kulturalnej,   

6) aktywne prowadzenie działalności wychowawczej wyrażające się w organizowaniu spotkań  
z uczniami i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.  

2. W zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej za:  

1) zapewnienie szczególnej opieki i pomocy uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej,   

2) aktywne zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznych wśród uczniów,  

3) opracowywanie i skuteczna realizacja programów profilaktycznych,   

4) szczególną dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych zajęć w szkole  

i poza szkołą,   

5) nawiązywanie skutecznej współpracy z organizacjami i instytucjami mogącymi zapewnić 

wsparcie i pomoc szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,   

6) angażowanie i aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy, szkoły oraz wprowadzanie 

skutecznych form współpracy i współdziałania szkoły z rodzicami.   

3. W pozostałym zakresie, związanym z realizacją zadań statutowych szkoły, za:  

1) usprawnianie własnego warsztatu pracy przez udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego nauczycieli,   

2) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej nowo zatrudnionym, młodym 
nauczycielom,   

3) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych,   

4) społeczne pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły,   

5) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów 
ważnych dla funkcjonowania szkoły,   

6) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.   

§ 13. 1. Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy, bądź na 
wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców.  



2. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagrody dyrektor podejmuje samodzielnie po uzyskaniu 
opinii rady pedagogicznej, z zastrzeżeniem § 7.  

3. Dyrektor szkoły przyznając nagrodę nauczycielowi powiadamia go o tym na piśmie, 
którego kopię wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody umieszcza w jego aktach osobowych.  

4. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia i powiadamiania.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do dyrektora szkoły w terminie nie 
późniejszym niż dwa tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród.  

6. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora określony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.  

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XX/149/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia  
2004 roku w sprawie przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego  
w budżecie gminy dla pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.  

§ 15. Traci moc uchwała Nr XX/150/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia  
2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Trzciel.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Tomasz Janeczek 

 

 


