
 
Uchwała Nr XLV/315/09 
Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 27 maja 2009 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania 

nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

     
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 
art.49 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 
z  2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zmianami)  
                  

Rada Miasta Kościerzyna 
na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna 

uchwala, co następuje: 
 
 

§  1 
 

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzących jest Gmina Miejska Kościerzyna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.                                                                     
 

   §  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta oraz dyrektorom szkół. 
 

   §  3 
 

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

  
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Kościerzyna 

 

Andrzej Gierszewski 

 
 

      
 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLV/315/09 
 Rady Miasta Kościerzyna 

              z dnia 27 maja 2009 r. 
 
 
 

REGULAMIN 
ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczno wychowawcze 
 
 
 
 

I.  ZASADY OGÓLNE 
 

§1 
 

1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród może otrzymad nauczyciel po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

2. Nagrody z funduszu mają charakter uznaniowy. 
3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej – za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuocze w poprzednim roku szkolnym. 
W uzasadnionych przypadkach, Burmistrz, a także Dyrektor mogą przyznad nagrodę 
w innym czasie, szczególnie z okazji ważnych wydarzeo szkolnych. 

 
 

                II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD  
 

     § 2 
 

1. Przyznając nagrodę bierze się pod uwagę: 
1) jakośd zajęd edukacyjnych, 
2) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
3) wymierne efekty w pracy dydaktycznej (np. wyniki olimpiad, konkursów, 

egzaminów osiągane przez uczniów), 
4) podejmowane działania na rzecz doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy, 
5) wysoką ocenę prowadzonych zajęd, potwierdzoną w procesie nadzoru 

pedagogicznego, 
6) wdrażanie innowacji pedagogicznych, 
7) upowszechnianie własnych doświadczeo pedagogicznych, 
8) angażowanie się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,  
9) efekty wspomagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
10) działalnośd na rzecz zapobiegania przejawom patologii społecznej, 



11) efekty współpracy z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę, 
12) inne działania na rzecz uczniów, podejmowane z własnej inicjatywy. 

2. Ponadto, przy przyznawaniu nagród Burmistrza Miasta Kościerzyna dyrektorom szkół 
bierze się także pod uwagę: 

1) efektywnośd organizacji pracy szkoły, 
2) zapewnienie bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęd 

organizowanych przez szkołę oraz wzorową realizację innych zadao statutowych 
szkoły, 

3) zapewnianie optymalnych warunków niezbędnych do realizacji statutowych zadao 
szkoły, 

4) diagnozowanie pracy szkoły, 
5) efektywnośd doboru kadry pedagogicznej, 
6) osiągane przez szkołę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
7) inicjowanie różnorodnych działao podnoszących jakośd pracy szkoły, 
8) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, 
9) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole, 
10) gospodarowanie środkami finansowymi – racjonalne i oszczędne planowanie 

i wydatkowanie środków budżetowych, 
11) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i ich racjonalne wydatkowanie, 
12) dbałośd o materialną bazę szkoły, 
13) zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym, 
14) inne działania podejmowane z własnej inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości 

pracy szkoły, 
15) efektywnośd współpracy z organem prowadzącym. 

3. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymad nauczyciele i nauczyciele pełniący funkcje kierownicze 
w szkole za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuoczej. 
 

III. Tryb przyznawania nagród 
 

§ 3 
 

1. Wnioski o nagrodę Dyrektora szkoły mogą składad: 
1) rada pedagogiczna, 
2) rada rodziców, 
3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 
4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
5) nagrodę może przyznad dyrektor szkoły z własnej inicjatywy. 

2. Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składad: 
1) dyrektorzy szkół dla nauczycieli, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodziców 
4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie gminy, 
5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
6) dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. 

    3. Ustala się, że termin składania wniosków o nagrodę upływa na 14 dni przed 
planowanym terminem wręczenia nagrody. 

    4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem. 



    5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Burmistrz lub Dyrektor szkoły 
uwzględniając posiadane środki finansowe. 



 

 


