
 
 

UCHWAŁA NR XXV/155/20 
RADY GMINY TRZEBIESZÓW 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród 
dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Trzebieszów, ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno – 
wychowawcze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 49 ust.2 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych – Rada Gminy Trzebieszów uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebieszów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/162/06 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. 

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

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Trzebieszów 

 
 

Andrzej Nurzyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 października 2020 r.

Poz. 4828



Załącznik  

do uchwały Nr XXV/155/20 

Rady Gminy Trzebieszów 

z dnia 17 września 2020 r. 

 

Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Trzebieszów,  

ze specjalnego funduszu nagród, za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

 

§ 1.  

Postanowienia wstępne 

 

1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  

za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego 

w budżecie Gminy Trzebieszów, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego                       

i dyrektorów szkół. 

 

2.  Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, 

zespołach szkół, przedszkolach, przedszkolu – oddziałach przedszkolnych, prowadzonych przez 

Gminę Trzebieszów.  

 

3. Wysokość funduszu wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, 

z czego: 

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

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

 

 

§ 2.  

Kryteria przyznawania nagród 

 

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane  

są  nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze  

i opiekuńcze w pracy zawodowej.  

 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi/dyrektorowi, który przepracował  

co najmniej 1 rok i spełnia co najmniej 3 z poniższych kryteriów: 

 

3. Ustala się następujące kryteria przyznania nauczycielom nagrody: 

 

1) w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej: 

 

a) podejmowanie innowacyjnej i nowatorskiej działalności dydaktyczno  

- wychowawczej  

b) opracowywanie i wdrażanie autorskich programów nauczania i wychowania, 

c) realizacja zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, 

zwiększających efektywność kształcenia, 

d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanie wypoczynku  

oraz zajęć resocjalizacyjnych, 

e) udział i osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach  

i festiwalach, na szczeblu co najmniej powiatowym, 
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f) za wyniki uczniów potwierdzone wynikami egzaminów zewnętrznych, 

g) organizowanie uroczystości kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych  

i wypoczynkowych.   

 

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej: 

a) wspieranie i organizowanie pomocy uczniom znajdujących się w trudnych sytuacjach 

życiowych, 

b) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w celu 

ograniczenia przejawów patologii społecznej, niedostosowania społecznego uczniów, 

c) organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczą,  

d) organizowanie samorządności uczniów. 

 

3) w zakresie działalności statutowej szkoły: 

a) wykorzystywanie wyników wewnętrznej i zewnętrznej oceny jednostki do poprawy jakości 

jej funkcjonowania,  

b) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w szczególności w ramach 

programów rządowych i unijnych oraz ich wykorzystywanie na cele statutowe  

jednostki, 

c) prowadzenie różnych form promocji jednostki oświatowej i form współdziałania  

ze środowiskiem lokalnym, 

d) realizowanie zadań wzmacniających tożsamość narodową, kształtujących postawy  

patriotyczne oraz poszanowanie dziedzictwa kulturowego,  

e) inspirowanie i propagowanie działań w zakresie dokształcania, doskonalenia  

kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, 

f) twórcze rozwijanie systemu informacji pedagogicznej oraz wspieranie doradztwa 

metodycznego,  

g) wymiana doświadczeń i współpraca z partnerami krajowymi lub zagranicznymi  

na rzecz rozwoju edukacji,  

h) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

i) troska o stan bazy, estetykę, ład i porządek. 

 

§ 3. 

 

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody  

 

1. Wójt Gminy przyznaje nauczycielom nagrody spełniającym kryteria określone  

w niniejszym regulaminie z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej 

lub zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli  

(działające w szkole), dla dyrektorów szkół z własnej incjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej. 

2. Nagrody Dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek :Rady Pedagogicznej, 

zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli (działającej w szkole). 

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane  

przez osobę nominowaną do nagrody. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do regulaminu. 

5. Wnioski o których mowa w ust. 1 i ust. 2 należy składać corocznie do dnia 25 września, a w roku 

2020 do dnia 20 października, odpowiednio: 

1) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu Gminy, 

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły. 
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§ 4.  

 

Tryb przyznawania nagród 

 

1. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych  przypadkach 

nagroda może być przyznana w innym  terminie. 

2. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody 

dyrektora, może otrzymać nagrodę Wójta. 
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Załącznik do Regulaminu  

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  

przez Gminę Trzebieszów,  

ze specjalnego funduszu nagród, za osiągnięcia  

dydaktyczno – wychowawcze. 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Trzebieszów/ (Dyrektora Szkoły) 

 za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy (Dyrektora Szkoły)  

 

Panu/Pani ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                  (imię i nazwisko) 

 

urodzonemu/ej ………………………………………………………………………………….. 

                                                                                           (data) 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                (wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce) 

 

zatrudnionemu/ej ……………………………………………………………………………….. 

                                     (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                                               (stanowisko) 

…………………………………………………………………………………………………... 

                     (dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora – rok otrzymania) 

…………………………………………………………………………………………………... 

                                            (ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień) 

 

Uzasadnienie dotyczące kryteriów spełnionych przez nauczyciela (dyrektora):………….. 

………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………... 

  

 

 

Organ sporządzający wniosek 

 

 

 

………………………….      ………………………….    …………………………….         

(miejscowość i data)                                  (pieczęć)                                             (podpis)          

 

Organ przedstawiający wniosek Wójtowi Gminy (Dyrektorowi Szkoły) 

 

 

………………………….      ………………………….    …………………………….  

(miejscowość i data)                                  (pieczęć)                                             (podpis)          
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