
UCHWAŁA NR XXXIV/322/09 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego 

funduszu nagród 

Na podstawie art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,  
poz. 1600, z 2007 r. 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, z 2008 r. Nr  145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala się, co następuje: 

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

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk; 

2) dyrektorze – należy porzez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej 
oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej i ośrodka adopcyjno – opiekuńczego 
prowadzonych przez Miasto Suwałki; 

3) nagrodach Prezydenta – należy przez to rozumieć nagrody Prezydenta Miasta Suwałk; 

4) nagrodach Dyrektora –należy przez to rozumieć nagrody dyrektora przedszkola, szkoły  
i placówki oświatowej oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej i ośrodka adopcyjno  
– opiekuńczego prowadzonych przez Miasto Suwałki; 

5) Komisji – należy przez to rozumieć organ opiniodawczy ds. przyznawania nagród Prezydenta; 

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć  Urząd Miejski w Suwałkach; 

7) Naczelniku – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Suwałkach; 

8) szkole – należy przez to rozumieć także  przedszkole, placówkę oświatową oraz placówkę 
opiekuńczo – wychowawczą i ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. 

§ 2. 1. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie 
Miasta Suwałk, przeznacza się na: 

1) nagrody Prezydenta – 20 % środków finansowych; 

2) nagrody Dyrektora – 80 % środków finansowych. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżniającym się 
nauczycielom, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

§ 3. 1. Nagrody Prezydenta przyznaje się  za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno  
– wychowawczej i opiekuńczej, w tym : 

1) nauczycielom, zwłaszcza za: 

a) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, szczególnie w ramach nieodpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych, osiągane w: 

- olimpiadach i konkursach przedmiotowych, 



- egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

- dziedzinach artystycznych, dyscyplinach sportowych i innych - na terenie szkoły  
i wykraczajace poza jej obręb,  

b) szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz: 

- rozwijania zainteresowań i talentów uczniów, 

- pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

c) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania 
zjawiskom patologii społecznych, 

d) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka, 

e) wdrażanie i propagowanie nowatorskich metod pracy, 

f) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza integrującą społeczność 
szkoły i środowiska, 

g) wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy związanych  
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

h)  zaangażowanie w pracę na rzecz: 

- doskonalenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, 

- realizacji  innych zadań statutowych szkoły; 

2) nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze – za efektywną pracę organizacyjno  
– menedżerską, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  zwłaszcza za: 

a) wyróżniające organizowanie  procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

b) opracowanie i wdrożenie programu, którego realizacja przyniosła pozytywne efekty 
organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze, 

c) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kształtowania jej 
pozytywnego wizerunku, 

d) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkoły, 

e) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na działalność szkoły,  

f) opracowanie i wdrożenie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły, 

g) oszczędne  oraz  zgodne z prawem i zasadami dyscypliny finansów publicznych 
gospodarowanie środkami budżetu szkoły, 

h)  wysoką kulturę osobistą w kontaktach z pracownikami, uczniami  i rodzicami, 

i) zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez 
szkołę, w tym opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur postępowania  
w przypadkach zagrażających temu bezpieczeństwu. 

2. Nagrody Prezydenta mogą być przyznawane nauczycielom, którzy posiadają co najmniej 
cztery spośród zasług, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2. Zasługi wymienione pod tiretami 
poszczególnych liter traktuje się odrębnie. 

3. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów do nagród Prezydenta oraz tryb 
przyznawania tych nagród: 



1) nagrody Prezydenta dyrektorom przyznawane są  na wniosek: 

a) Naczelnika, 

b) rady szkoły, 

c) rady pedagogicznej, 

d) rady rodziców, 

e) zakładowej organizacji związkowej; 

2) nagrody Prezydenta nauczycielom, w tym zajmującym inne niż dyrektor stanowiska 
kierownicze przyznawane są na wniosek: 

a) dyrektora szkoły, w której  zatrudniony jest nauczyciel wnioskowany do nagrody, 

b) podmiotów wymienionych w pkt 1 lit. b) – e). 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3  podpisuje wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawcą jest 
organ kolegialny, wniosek podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego tego organu. 

5. W szkołach, w których nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora, wniosek o nagrodę 
dyrektorowi składany przez radę pedagogiczną podpisuje w imieniu tej rady upoważniony jej 
członek. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b) podpisuje również dyrektor szkoły,  
w której jest zatrudniony nauczyciel wnioskowany do nagrody Prezydenta.  

7. Wnioski o nagrodę Prezydenta, gdy wnioskodawcą jest dyrektor, podlegają 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, przy czym informację o zaopiniowaniu przez ten organ 
należy zamieścić we wniosku, uwzględniając datę i numer protokołu z  posiedzenia rady 
pedagogicznej oraz podpis przewodniczącego (dyrektora)/ zastępcy przewodniczącego 
(wicedyrektora) tej rady, bądź też innego nauczyciela upoważnionego przez tę radę. 

8. Wnioski o nagrody Prezydenta przyjmuje  kancelaria ogólna Urzędu  – do 10 września 
każdego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

9. Nagrody Prezydenta mogą być przyznawane również z inicjatywy Prezydenta.  
W takim przypadku nie jest wymagany formalny wniosek. 

10. Nagrody Prezydenta  przyznawane na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 3 
podlegają zaopiniowaniu przez Komisję w składzie:  

1) Naczelnik; 

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach; 

3) przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych działających na terenie Suwałk  
(po jednym z każdego związku). 

11. Komisję powołuje Prezydent określając jednocześnie regulamin jej pracy. 

12. Wyniki swojej pracy zawarte w protokole Komisja przedstawia Prezydentowi  
– niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. 

13. Opinia komisji, o której mowa w ust. 10 nie  wiąże  Prezydenta. 

§ 4. 1. Nagrody Dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy, za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej określone w § 3 ust. 1, przy czym warunkiem 



przyznania tej nagrody jest posiadanie przez nauczyciela co najmniej trzech spośród zasług 
wskazanych w ww. przepisie, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w § 3 ust. 2 zdanie drugie.  

2. Nagrody Dyrektora nauczycielom przyznawane są na wniosek podmiotów wymienionych 
w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b) – e), z zastrzeżeniem   ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Nagrody Dyrektora mogą być również  przyznane z inicjatywy Dyrektora. W takim 
przypadku nie jest wymagany formalny wniosek. 

4. Wnioski o nagrody Dyrektora podpisuje wnioskodawca, przy czym przepis § 3 ust. 4 
zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

5. Wnioski o nagrody Dyrektora składane są w sekretariacie szkoły do  10 września 
każdego roku, zgodnie ze wzorem wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 8. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach 

Mieczysław Jurewicz 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXXIV/322/09 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 25 marca 2009 r. 

 (WZÓR) 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA /DYREKTORA* 

 

(WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) 
 

1. .............................................................................................................................................. 
                     (imię/imiona  i nazwisko nauczyciela, któremu wnioskuje się o nagrodę) 
 
2. .............................................................................................................................................. 
                                                  (data i miejsce urodzenia) 
 
3. .............................................................................................................................................. 
                        (nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony) 
 
4. ................................................................................................................................................ 
                                                           (wykształcenie) 
 
5. ................................................................................................................................................ 
                                                  (staż pracy pedagogicznej) 



 
6. ................................................................................................................................................. 
                                                      (stanowisko służbowe) 
 
7. ................................................................................................................................................... 
                       (ostatnia ocena pracy pedagogicznej lub ocena dorobku zawodowego) 
 
8. ..................................................................................................................................................... 

                                   (przedmiot, którego nauczyciel naucza w największym wymiarze) 
 

9. Nagroda Ministra ........................................................................................................................ 
Nagroda Kuratora ........................................................................................................................ 
Nagroda Prezydenta ..................................................................................................................... 
Nagroda Dyrektora ...................................................................................................................... 
                                     (otrzymane nagrody i rok ich otrzymania) 

 
    10. Uzasadnienie wniosku (wypełnia wnioskodawca podając co najmniej cztery – w przypadku nagród 
Prezydenta lub trzy – w przypadku nagród dyrektora  zasługi,  spośród wymienionych  
w § 3 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich dwóch lat) 
 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Suwałki, dnia .................................  r.   ......................................................................... 

(podpis wnioskodawcy) 
 
 
11. Podpis  dyrektora – jeżeli nie jest równocześnie wnioskodawcą, a wniosek dotyczy nauczyciela 1 
 
 
 Suwałki, dnia .....................    r.    …………............................................. 

(podpis dyrektora) 
12. Opinia Rady Pedagogicznej  2  

Rada Pedagogiczna ........................................, na posiedzeniu w dniu...................................... 

zaopiniowała.............................................wniosek o nagrodę Prezydenta 

Pani/Panu ......................................................, nr protokołu ...................................................... 

Suwałki, dnia ...........................  r.   ....................................................................  
(podpis przewodniczącego lub zastępcy 
 przewodniczącego) 
 

13. Wypełnia nauczyciel, któremu wnioskuje się o nagrodę 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi 
zmianami) dla celów związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta w roku ...... 3 

 

Suwałki, dnia .............................. r.  
 ............................................................................... 
           (czytelny podpis nauczyciela, któremu wnioskuje się o nagrodę)  



14. Opinia komisji 1 

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie/negatywnie * 

Suwałki, dnia ..................................  r. 

Podpisy członków Komisji: 

       1) ............................................................... 

2)............................................................... 

3) ............................................................... 

4) ............................................................... 

5) ............................................................... 

* - niepotrzebne skreślić  
1. - dotyczy wyłącznie wniosku o nagrodę Prezydenta, 
2. - dotyczy wyłącznie wniosków o nagrodę Prezydenta, gdy wnioskodawcą jest dyrektor 
3. - dotyczy wyłącznie wniosków składanych dla  nauczycieli. 

 
 


