
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/222/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

z dnia 30 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity  

Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród 

dyrektorów szkół dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Witkowo w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witkowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 czerwca 2013 r. 

poz. 3794). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

(-) Piotr Jóźwik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 5481



Załącznik do uchwały Nr XXIX/222/2017 

Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  

oraz nagród dyrektorów szkół 

§ 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, przy 

czym: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie: 

a) 70% środków pozostawia do swojej dyspozycji, 

b) 30% środków pozostaje w dyspozycji Burmistrza Gminy i Miasta. 

2) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Borysa w Witkowie: 

a) 68% środków pozostawia do swojej dyspozycji, 

b) 32% środków przekazuje się na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta. 

3) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie: 

a) 75% środków pozostawia do swojej dyspozycji, 

b) 25% środków pozostaje w dyspozycji Burmistrza Gminy i Miasta. 

4) Dyrektor Przedszkola Miejskiego im. Bajka w Witkowie: 

a) 50% środków pozostawia do swojej dyspozycji, 

b) 50% środków pozostaje w dyspozycji Burmistrza Gminy i Miasta. 

§ 2. Do nagrody może być zgłoszony nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok, posiada co 

najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki nauczania, 

b) rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

c) prowadzi ucznia do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w skali minimum międzyszkolnej, 

d) uczestniczy w mierzeniu, jakości pracy szkół, 

e) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i zachowaniu, 

f) organizuje wycieczki i udział uczniów w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach, 

wystawach, itp., 

g) opracowuje i wdraża nowatorskie programy, innowacje, 

h) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne, 

i) organizuje współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w celu poszerzania oferty 

edukacyjnej szkoły; 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

a) efektywnie współpracuje z rodzicami i rozwija formy współpracy, 

b) prowadzi pracę w celu zapobiegania i zwalczania przejawów patologii, 

c) umiejętnie rozpoznaje warunki życiowe ucznia, organizuje pomoc i opiekę, 

d) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę i przedszkole; 

3) w zakresie działalności statutowej szkoły: 
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a) organizuje szkolne i pozaszkolne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, 

b) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci, 

c) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

d) aktywnie pracuje w stałych i doraźnych komisjach rady pedagogicznej, 

e) opiekuje się studentami podczas praktyk studenckich, 

f) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 

nauczyciela, 

g) promuje szkołę w szczególności poprzez pisanie artykułów, organizowanie wystaw, dokumentowanie 

dorobku szkoły, opracowanie biuletynów, witryn www.; 

4) dyrektor w zakresie zarządzania szkołą: 

a) właściwie gospodaruje budżetem szkoły, 

b) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie administracji i obsługi szkoły, 

c) prowadzi właściwą politykę kadrową w szkole, 

d) uzyskuje pozytywne wyniki z przeprowadzonych w placówce kontroli, 

e) pozyskuje sponsorów na rzecz szkoły, 

f) dba o realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu. 

§ 3. 1. Wysokość nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wynosi maksymalnie 300% brutto 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego odrębnymi przepisami. 

2. Wysokość nagrody Dyrektora szkoły wynosi maksymalnie 200% brutto minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, określonego odrębnymi przepisami. 

§ 4. 1. Burmistrz przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek. 

2. Do składania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza uprawnieni są: 

1) w stosunku do dyrektorów szkół - rady pedagogiczne szkół, organizacje związkowe, 

2) w stosunku do pozostałych nauczycieli – dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne lub organizacje związkowe. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza powinien zawierać: 

1) nazwę podmiotu składającego wniosek, 

2) imię i nazwisko nauczyciela, 

3) miejsce zatrudnienia, 

4) wykształcenie i stopień awansu zawodowego nauczyciela, 

5) staż pracy nauczyciela, 

6) datę ostatniej oceny pracy nauczyciela, 

7) informację na temat dotychczas otrzymanych nagród, 

8) uzasadnienie wniosku, 

9) podpis, pieczęć podmiotu składającego wniosek. 

§ 5. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły. 

§ 6. Wnioski o których mowa w § 5 ust. 2 składa się corocznie w terminie do 30 września w Urzędzie 

Gminy i Miasta w Witkowie. 

§ 7. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy i Miasta (dyrektor szkoły) może ustalić inny niż 

określony w ust. 1 termin przyznawania nagrody. 
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