
 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 

RADY GMINY DOBRE 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 

art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, 

Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach, zwanych dalej „szkołami”, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Dobre. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagrody mogą być przyznawane w innym terminie. 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu, co najmniej 1 roku. 

 

§ 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli są planowane w wysokości 1% 

środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tym że: 

1) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora; 

2) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta gminy. 

 

§ 3.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od: 

1) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku 

motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy; 

2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących 

kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych 

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

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

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone sukcesami uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub w szkole przez organizowanie wycieczek, udział 

uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomani i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego młodzieży; 

3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

a) współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc dla dzieci i ich rodziców, 

b) bierze udział w organizowaniu wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa, 

c) uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego w celu podniesienia kwalifikacji, 



d) dzieli się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami zatrudnionymi w szkole 

w ramach wewnątrz-szkolnego doskonalenia zawodowego, 

e) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, 

f) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

4. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również uzyskiwać znaczące efekty w zakresie: 

1) osiągania przez szkołę dobrych wyników dydaktycznych, wychowawczych oraz w zarządzaniu; 

2) ciągłego jakościowego rozwoju szkoły, w tym wdrażanie własnych rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych; 

3) wzbogacania bazy szkoły uwzględniając własne i zewnętrzne środki; 

4) właściwego gospodarowania środkami finansowymi; 

5) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, w tym dbałość o tworzenie właściwej atmosfery pracy i relacji 

międzyludzkich; 

6) wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli oraz dbałości o zapewnienie warunków sprzyjających jego realizacji; 

7) współpracy ze środowiskiem lokalnym zarówno na rzecz rozwoju szkoły jak i społeczności lokalnej. 

 

§ 4. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 1 – dyrektor szkoły; 

2) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 2 – wójt gminy. 

 

§ 5.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta występuje: 

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela; 

2) kierownik Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania – dla dyrektora. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do wójta gminy w następujących terminach: 

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

2) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach – na 30 dni przed dniem przyznania nagrody. 

3. Wójt Gminy oraz dyrektor szkoły może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre oraz dyrektorom szkół. 

 

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

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Depta 

 


