
UCHWAŁA Nr VI/68/09 

RADY GMINY OSIELSKO 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.  

z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i 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 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917, 

Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1), art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, 

Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,  

poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz  

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy 

Osielsko uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1.  Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

2.  Fundusz o którym mowa dzieli się następującą:  

1)  70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów; 

2)  30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy; 

3) decyzje w sprawie przyznania nagrody dyrektora podejmuje dyrektor szkoły. 4)Decyzje w sprawie przyznania 

nagrody wójta podejmuje Wójt.  

 

§ 2.1  Przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły jest uwarunkowane spełnieniem przynajmniej trzech kryteriów 

określonych w ust. 3.  

2. Przyznanie nagrody Wójta Gminy nauczycielowi uwarunkowane jest spełnieniem przynajmniej pięciu kryteriów 

określonych w § 2 ust. 3. 

3. Kryteria przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:  

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

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 zakwalifikowaniem uczniów do udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach,  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,  

e) przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne i środowiskowe,  

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

wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,  

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

osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej:  

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

pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,  

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

i młodzieży, w szczególności narkomanii 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 

dzieci i młodzieży,  

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,  

osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę.  

4. Przyznanie nagrody Wójta Gminy dyrektorom szkół jest uwarunkowane spełnieniem co najmniej pięciu  

z następujących kryteriów:  

1) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły; 

2) właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego;  

3) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole;  

4) sukcesy placówki na skalę województwa; 

5) stworzenie wraz z zespołem pracowników funkcjonalnej infrastruktury szkolnej, ład, porządek i estetykę na 

wysokim poziomie;  

6) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły; 
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7) liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, imprezach środowiskowych 

itp., 8)wprowadzanie innowacyjnych zmian służących rozwojowi ucznia; 

9) osiągnięcia w pracy nad rozwojem zawodowym pracowników, stałe podnoszenie swoich kwalifikacji; 

 10) prawidłowo organizowany letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży; 

 11) bardzo dobre zarządzanie finansami i majątkiem szkoły, racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie 

środków budżetowych oraz pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie środków pozabudżetowych. 

 

§ 3.1.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Osielsko w terminie do 30 września według załączonego 

wzoru – załącznik Nr 1 mogą występować: 

1)  dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

2)  kierownik Zespołu ds. Oświaty; 

3)  organizacje związkowe działające w szkołach na terenie gminy Osielsko. 

2.  Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września przedstawia wnioski o przyznanie nagrody według załączonego 

wzoru – załącznik nr 2 radzie pedagogicznej. 

3.  Kopię pisma o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. 

4. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okazji. 

5. Minimalna wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być mniejsza niż 40%, a Dyrektora Szkoły niż 25% kwoty 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem pedagogicznym określonej w aktualnym na dzień przyznania nagrody, odpowiednim rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy.  

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.  

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Benedykt Leszczyński 

 


