
UCHWAŁA NR V/36/19
RADY GMINY SULMIERZYCE

z dnia 18 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2203, poz. 2245) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla szkół, określonych w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej Karta 
Nauczyciela), dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulmierzyce, ustala się:

1) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkoły, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, zwanych 
dalej „nagrodami”;

2) sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektora szkoły;

3) tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela w znaczeniu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy, 
zatrudnionego w szkole;

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.

§ 3. 1. Środki w ramach specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy, dzieli się na nagrody organu prowadzącego 
i nagrody dyrektora szkoły w następującej proporcji:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 30 % środków przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

2. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor szkoły;

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Wójt Gminy Sulmierzyce.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

§ 4. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
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1) osiąga sukcesy w edukacji uczniów oraz w promocji i podnoszeniu prestiżu szkoły;

2) wyróżnia się w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;

3) tworzy właściwy klimat wychowawczy w szkole, wspomaga rozwój talentów dzieci i młodzieży, co 
wpływa na ich sukcesy w dziedzinach, które reprezentują;

4) podejmuje skuteczne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na zajęciach w szkole, jak 
również poza nią, gdy opiekę zapewnia szkoła;

5) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, m.in. 
w przygotowaniu uczniów do udziału w olimpiadzie, konkursie lub zawodach, w wyniku czego zajęli oni 
czołowe lokaty;

6) prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie wśród młodzieży negatywnych postaw społecznych 
i rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów i wychowanków;

7) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe;

8) podejmuje działania innowacyjne skutkujące sukcesami uczniów we współzawodnictwie międzyszkolnym;

9) wykazuje osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;

10) inicjuje i przygotowuje imprezy szkolne, mające znaczenie w procesie wychowawczym lub 
w środowisku, w tym we współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz samorządem 
terytorialnym;

11) podejmuje efektywne działania w celu organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, w ramach środków 
finansowych pozyskiwanych ze źródeł pozabudżetowych.

2. Przyznanie nagrody nauczycielowi i jej wysokość uzależniona jest od ilości spełnionych kryteriów, 
o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) staż pracy oraz stanowisko pracy w szkole;

3) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa 
w art. 6a ust. 4 ustawy oraz datę otrzymania oceny pracy;

4) informację o otrzymanych nagrodach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora 
oświaty, Wójta Gminy Sulmierzyce i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

5) uzasadnienie;

6) datę i podpis składającego wniosek.

2. Wnioski o przyznanie nagrody w danym roku składane są w terminie do dnia 20 września.

3. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody Wójta Gminy Sulmierzyce, występuje dyrektor 
szkoły.

4. Wójt może przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 4 z własnej 
inicjatywy. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się.

§ 6. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej lub innych uzasadnionych przypadkach.

§ 7. Fakt przyznania nagrody potwierdza się stosownym pismem, którego kopia włączana jest do akt 
osobowych nauczyciela, któremu przyznano nagrodę.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/130/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 sierpnia 2005 roku 
w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród w gminie 
Sulmierzyce.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kruszyński
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