
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/259/2018 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie określenia sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły 

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  W budżecie gminy i rocznym planie finansowym szkoły lub przedszkola tworzy się specjalny 

fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w wysokości 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, przeznaczeniem na wypłaty nagród dyrektorów szkół 

i przedszkoli i organu prowadzącego. 

2. Wysokość specjalnego funduszu na nagrody, o których mowa w ust.1, jest proporcjonalna do jej udziału 

w funduszu planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych w skali gminy z tym, że: 

1)  0,75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola, 

2)  0,25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 

3. Wysokość nagrody ustalają: 

1)  dla nauczycieli – Dyrektor ze środków będących w dyspozycji tego organu w wysokości nie niższej niż 

20%, 

2)  dla nauczycieli – Burmistrz  ze środków będących w dyspozycji tego organu w wysokości nie niższej niż 

30%, 

3)  dla dyrektorów – Burmistrz ze środków będących w dyspozycji tego organu w wysokości nie niższej niż 

40%, 

- wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym. 

§ 2. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych ważnych okazji. 

2. Nagroda Dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu 

w szkole, co najmniej dwóch lat. 

§ 3. 1. Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składać: 

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły lub przedszkola, 

2) dla dyrektora - dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych. 
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2. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę ze specjalnego funduszu nagród nauczycielowi 

lub dyrektorowi szkoły i przedszkola. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza dla nauczyciela winien zawierać następujące dane kandydata: 

1) dane osobowe kandydata, 

2) informacje o stażu pedagogicznym, 

3) nazwę szkoły, 

4) stanowisko i wykształcenie ( stopień awansu zawodowego ), 

5) rodzaj prowadzonych zajęć edukacyjnych, 

6) wyszczególnienie  otrzymanych nagród, 

7) merytoryczne uzasadnienie wniosku, 

8) uchwałę rady pedagogicznej zawierającą opinię dotyczącą wniosku składanego przez dyrektora. 

4. Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole, 

co najmniej sześciu lat. 

5. Wnioski o nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać w Zakładzie Obsługi Placówek 

Oświatowych do 25 września każdego roku, a z innych ważnych okazji na 21 dni przed przewidywanym 

terminem wręczenia. 

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i wypłacane są w formie 

pieniężnej. 

2. Wnioski o przyznanie nauczycielowi nagrody złożone przez uprawnione do tego organy, rozpatrzone 

negatywnie nie wymagają uzasadnienia. 

3. Nauczycielowi, któremu przyznana została nagroda otrzymuje pismo – dyplom o jej przyznaniu, którego 

odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych. 

4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie, co najmniej dobrej oceny 

pracy. 

§ 5. 1. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznawane: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej za: 

a) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć, 

b) zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad 

przedmiotowych na szczeblu gminnym lub wyższym, 

c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach, 

d) udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 

e) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

f) wdrażanie własnych programów autorskich, 

g) prowadzenie na rzecz uczniów różnych form działalności takich jak: organizowanie wycieczek, spotkań, 

zajęć pozalekcyjnych itp. 

2) w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej za: 

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy 

z placówkami kulturalno – oświatowymi, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły, 

c) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie różnych form współdziałania 

szkoły z rodzicami. 

3) w pozostałym zakresie za: 
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a) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli. 

c) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych, 

d) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły, 

e) czynny współudział w przygotowywaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla 

funkcjonowania szkoły. 

§ 6. 1. Nagrody Burmistrza mogą być przyznane za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze 

i organizacyjne. 

1) w odniesieniu do dyrektorów za: 

a) dobrą organizację pracy szkoły, 

b) zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły, 

c) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych, 

d) diagnozowanie pracy szkoły, 

e) dbanie o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry, 

f) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

g) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami 

dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami, 

h) umiejętne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, 

i) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły, 

j) dbanie o bazę szkoły – remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie, 

k) organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych. 

2)   w odniesieniu do nauczycieli  za: 

a) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach 

i egzaminach, 

b) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu 

powiatowym lub wyższym, 

c) opracowanie autorskich programów oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

d) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak: imprezy oświatowe, 

kulturalne i sportowe czy zajęcia pokazowe, 

e) przygotowanie i organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole, 

f) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

g) angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej 

uczniom, 

h) osiąganie znaczących efektów w pracy wychowawczej z uczniami. 

§ 7. Regulamin nagród ustalono w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

§ 8.  Traci moc Uchwała nr XV/106/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie 

określenia sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 

nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
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§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i obowiązuje od  dnia 1 września 2018r.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej Ostrzeszów 

(-) Edward Skrzypek 
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