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UCHWAŁA NR LXIV/625/2018
RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Trzemeszno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno określający kryteria i tryb ich przyznawania.
§ 2. Corocznie w planach finansowych jednostek oświatowych planuje się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli w wysokości nie niższej niż 1% planowanych środków na wynagrodzenia, z tym że: ·40% środków
przeznacza się na Nagrody Burmistrza Trzemeszna; ·60% środków z przeznaczeniem na nagrody dyrektorów
szkół i przedszkoli.
§ 3. Nagrodę Burmistrza Trzemeszna przyznaje Burmistrz Trzemeszna na podstawie kryteriów zawartych
w niniejszym regulaminie.
§ 4. ·Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza Trzemeszna dla nauczyciela szkoły lub przedszkola
występuje dyrektor jednostki oświatowej po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej lub Burmistrz Trzemeszna
z własnej inicjatywy. ·Dyrektor jednostki oświatowej przyznaje nagrodę dyrektora szkoły nauczycielowi
zatrudnionemu w kierowanej przez niego jednostce z własnej inicjatywy.
§ 5. ·Nagroda Burmistrza Trzemeszna i nagroda dyrektora szkoły lub przedszkola ma charakter uznaniowy
i może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej placówce co najmniej jednego roku. ·Analizie
spełniania kryteriów, o których mowa w § 7 podlega okres, który upłynął od początku minionego roku
szkolnego z zastrzeżeniem ust. 3. ·Nauczycielowi może być przyznana nagroda za całokształt pracy
dydaktyczno-wychowawczej lub za inne szczególne zasługi dla oświaty. ·Wysokość nagrody dyrektora szkoły
lub przedszkola nie może być wyższa od Nagrody Burmistrza Trzemeszna.
§ 6. ·Wniosek o Nagrodę Burmistrza Trzemeszna składa się do 20 września, lub na 30 dni przed jej
przyznaniem, jeśli nagroda ma być przyznana w innym terminie niż Dzień Edukacji Narodowej. ·Wniosek
o Nagrodę Burmistrza Trzemeszna składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
·Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje akt przyznania nagrody, którego odpis umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków o Nagrodę Burmistrza Trzemeszna bierze się w szczególności kryteria:
·dla nauczycieli niebędących dyrektorami szkół i przedszkoli:
1) osiąganie wysokich wyników w nauczaniu potwierdzone zewnętrznymi sprawdzianami i egzaminami
uczniów lub osiągnięciami w konkursach, zawodach, festiwalach, itp. przynajmniej na poziomie gminy;
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2) zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych przynajmniej na poziomie
gminy;
3) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności
w nauce;
4) prowadzenie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania
i wychowania, opracowanie autorskich programów i publikacji;

nowatorskich

metod

nauczania

5) organizowanie ważnych wydarzeń w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, organizowanie imprez
ogólnoszkolnych i środowiskowych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych;
6) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole, organizacjach młodzieżowych (np.
wycieczki, udział w przedstawieniach, koncertach, występach, spotkaniach, itp.) organizowanie prac
społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska;
7) zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony
szkoły, współpracowanie z placówkami kulturalno-oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia, itp.;
8) doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
9) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli.
2. Dodatkowo, dla nauczycieli będących dyrektorami jednostek oświatowych:
1) organizowanie letniego lub zimowego wypoczynku uczniów szkoły;
2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) wyróżniającą organizację pracy jednostki oświatowej i kształtowanie dobrego klimatu;
4) inspirowanie działań rady pedagogicznej;
5) współpracę ze wszystkimi organami w jednostce;
6) dbałość o estetykę i stan techniczny obiektów oświatowych i wzbogacanie bazy dydaktycznej;
7) udział jednostki w organizowaniu imprez dla środowiska pozaszkolnego;
8) współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
§ 8. ·Nagrodę dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola przyznaje dyrektor jednostki oświatowej po
uwzględnieniu kryteriów zawartych w § 7 pkt 1 oraz uwzględniając spełnianie zadań wynikających ze statutu
szkoły. ·Wniosek składa się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29 października
2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Trzemeszno za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze określający tryb i kryteria ich przyznawania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2018 r.
Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Peno
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