
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/398/2017 

RADY GMINY GIŻYCKO 

z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród  

za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Giżycko 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., 

poz.1875) oraz art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r., poz.1189), 

w związku z Uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia  23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko, uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Giżycko ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. l ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa w ust. l, określa załącznik  

do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/226/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 

określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. 

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

Województwa Warmińsko -Mazurskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Giżycko 

Miron Misztuk 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/398/2017 

Rady Gminy Giżycko 

z dnia 25 października 2017 r. 

Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze 

specjalnego funduszu nagród 

§ 1. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela i Uchwałą Nr XII/83/2015 Rady 

Gminy Giżycko z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko.  

2. Nagrody z funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innych 

szczególnych przypadkach. 

3. Nagrody z funduszu nagród przyznaje: 

a) dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

b) Wójt Gminy - dla dyrektorów szkół  i nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko. 

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić: 

1) dla nauczyciela: 

a) dyrektor szkoły, 

b) Rada Rodziców, 

2) dla dyrektora szkoły -  Rada Rodziców. 

2. Wójt Gminy może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły może wystąpić Rada Rodziców. 

§ 3. 1.  Dyrektor może wystąpić do Wójta o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela, który prowadzi 

działania promujące Gminę i spełnia przesłanki, o których mowa w § 5. 

2. Działaniami promującymi Gminę są: 

1) udział w uroczystościach gminnych i organizowanie imprez, 

2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, których efekty służą promocji Gminy (wystawa prac plastycznych, 

spektakle teatralne, zespoły taneczno-muzyczne, zawody sportowe organizowane przez inne jednostki 

samorządu terytorialnego), 

3) uzyskiwanie wysokich wyników pracy z uczniem zdolnym potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 

udziału w zawodach II stopnia (wojewódzkich) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, 

przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich lub zawodach sportowych itp.). 

§ 4. 1. Nagrody Wójta mogą być przyznane dyrektorom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich 

obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości, przyczyniają się szczególnie do 

wykonywania zadań swojej szkoły poprzez: 

1)  bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym na wszystkich płaszczyznach działania, 

2) aktywny udział szkoły i jej reprezentowanie w działaniach promujących Gminę, 

3) zdobywanie dodatkowych środków finansowych na rzecz szkoły, 

4) aktywizację środowiska, rad pedagogicznych oraz innych organów szkoły zgodnie 

z potrzebami szkoły, 

5) prawidłowe i oszczędne gospodarowanie finansami szkoły, 
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6) wspieranie nauczycieli w kierunku stosowania nowoczesnych metod nauczania, doskonalenia 

zawodowego, uzyskiwania nowych kwalifikacji i uzyskiwania wyższych stopni awansu zawodowego, 

7) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez organizowanie imprez pozaszkolnych, 

dobrą współpracę z instytucjami kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, 

8) dbanie o poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników i  uczniów, 

9) dobrą współpracę z gronem pedagogicznym, stwarzanie sprzyjającej atmosfery pracy w szkole, 

10) pomoc metodyczną, szczególnie młodym nauczycielom. 

2. Nagrody Wójta mogą być przyznane dyrektorom po przepracowaniu co najmniej roku na stanowisku. 

§ 5. Dyrektor może przyznać nagrodę nauczycielowi, który posiada osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, posiada co najmniej dobrą ocenę pracy 

pedagogicznej, przepracował w szkole co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio przynajmniej 

3 z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy pedagogiczno-wychowawczej: 

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

przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne lub konkursach przedmiotowych lub 

zawodach sportowych, 

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

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 

trudności w nauce, 

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

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

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

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

g) osiąga dobre wyniki w pracy wychowawczej z uczniami; 

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 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; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej: 

a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela. 

§ 6. 1. Niezależnie od nagrody Wójta i dyrektora, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty. 

2. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody w wysokości od 20 % do 70% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela. 

3. Wysokość nagrody Wójta Gminy wynosi od 71 % do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. 
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§ 7. 1. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród, planuje dyrektor w rocznym 

planie finansowym szkoły, w rozdziale 80195, zgodnie z zasadami określonymi w §14 Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko. 

2. Po przyjęciu budżetu na dany rok kalendarzowy  środki, o których mowa w §14 ust.1 pkt 2), dyrektorzy 

przekazują do budżetu Gminy na Rozdział 80195. 

3. Niewykorzystane środki na nagrody Wójta nie zwiększają puli nagród przewidzianych na nagrody 

dyrektora. 
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