
UCHWAŁA NR XXXIII/250/2018
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych 
przez Gminę Kisielice za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
właściwego związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli, Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez 
Gminę Kisielice za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 1848



      

 

  

 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Kisielice 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,  

o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kisielice – 

zwanych dalej „szkołą”. 

2.  W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w wysokości 1% planowanego rocznego funduszu 

wynagrodzeń osobowych, z tego: 

1) 70 % środków funduszu przekazuje się do budżetu szkół na nagrody dyrektora, 

2) 30% środków funduszu  zachowuje się do dyspozycji Burmistrza Kisielic  

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza.  

 

 

II. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 

 

§ 2.1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.  

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada ostatnią dobrą oceną pracy 

pedagogicznej oraz spełnia 4 z następujących kryteriów: 

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 wychowywania, opracowywania autorskich programów i publikacji; 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz zdobyciem tytułów: laureatów 

konkursów rejonowych, finalistów i laureatów konkursów wojewódzkich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub  

z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,  

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

organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 

wystawach lub spotkaniach, 

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

h) 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 lub placówki 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, 
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d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy 

współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę 

w zawodzie nauczyciela.   

 

§ 3.1. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i w uzgodnieniu ze związkami  zawodowymi.  

2. Nagrody, o których mowa  w ust. 1 są corocznie  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

a w innym terminie mogą być przyznanie jedynie w przypadku zmiany pracy lub odejścia na 

emeryturę, rentę i świadczenie kompensacyjne przez nauczyciela 

§ 4.1. Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2  przyznaje Burmistrz Kisielic do wysokości 1,5-

krotności wynagrodzenia  zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 2 są corocznie przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mogą być przyznane także  w innym terminie.  

3. Wnioski o nagrody, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 6, składa się do Burmistrza Kisielic 

w terminie do dnia 15 września każdego roku. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla nauczycieli ze 

specjalnego funduszu nagród określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela lub wicedyrektora szkoły występuje dyrektor 

szkoły. 

5. Inicjatywę w sprawie wniosku o nagrodę dla nauczyciela lub wicedyrektora szkoły mogą 

podejmować również: 

1) rada pedagogiczna, 

2) rada rodziców, 

3) rada szkoły, 

4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

5) organizacje pozarządowe działające na terenie placówki, 

- po uzyskaniu pozytywnej dyrektora szkoły. 

 

§ 5. Wnioski o nagrodę Burmistrza opiniuje komisja nagród powołana przez Burmistrza Kisielic,  

w której skład wchodzą: 

 

1) Sekretarz Gminy, 

2) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Kisielicach właściwej ds. Oświaty, 

3) przedstawiciele Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli (po jednym 

przedstawicielu każdego ze związków działających na obszarze Gminy Kisielice).  

 

§ 6. Nagrody dyrektorom szkół samodzielnie przyznaje Burmistrz Kisielic biorąc pod uwagę: 

1) sposób kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki 

2) jakość dokumentów programowo-organizacyjnych placówki, 

3) realizację zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego, 

4) udzielanie nauczycielom merytorycznej pomocy i inspirowanie ich pracy twórczej  

i innowacyjnej, 

5) motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, 

6) prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych, 

7) umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, 

8) dbałość o mienie szkoły, stan sanitarny i ochronę ppoż., 

9) umiejętność pracy w zespole, 

10) udział w zajęciach pozalekcyjnych na rzecz szkoły, 

11) udział szkoły w olimpiadach, pozaszkolnych imprezach kulturalnych i sportowych.  

 

§ 7.1. O przyznaniu nagrody czyni się wzmiankę w aktach osobowych nauczyciela.  

2. Wypłatę nagrody poprzedza wręczenie listu gratulacyjnego. 
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Załącznik nr 1  do Regulaminu  

 

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Kisielic 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Kisielic 

 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………….. 

Urodzony/a ……………………………………………………………………………….. 

Wykształcenie, staż pracy w szkole: ……………………………………………………… 

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

Zatrudniony/a  w Szkole/ Zespole Szkół w ……………………………………………….. 

Stanowisko: ……………………………………………………………………………….. 

Dotychczas otrzymane nagrody: (od kogo i kiedy) ……………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………… 

Ostatnia ocena pracy nauczyciela: …………………………………………………………. 

(zwięzłe  uzasadnienie, co najmniej czterech kryteriów określonych w § 6 Regulaminu). 

Opinia rady pedagogicznej: ……………………………………………………………….. 

Wniosek zaopiniowano pozytywnie/negatywnie* na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 

………………………………. Protokół nr …………………………….. 

Organ przedstawiający wniosek: 

 

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

(miejscowość i data)   (pieczątka)   (podpis) 
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