
 

 

UCHWAŁA NR XIII/140/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Gminę Murowana Goślina 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 

1. Szkole - należy przez to rozumieć szkołę dla której organem prowadzącym jest Gmina Murowana 

Goślina; 

2. Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1; 

3. Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której mowa w ust. 1; 

4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, działającego 

w imieniu organu prowadzącego szkołę. 

§ 3. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli, tworzy się w wysokości co najmniej 1% planowanych 

rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

- 0,6% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 

- 0,4% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego szkołę. 

§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

§ 5. Wysokość nagrody dyrektora określa dyrektor, a wysokość nagrody Burmistrza określa Burmistrz, 

z tym że maksymalna wysokość nagrody dla nauczyciela lub dyrektora nie może przekraczać kwoty 3.500 zł 

brutto. 

§ 6. Kryteria przyznawania nagród 

1. Nagrodę przyznaje się nauczycielowi, który spełnia kryteria spośród nw.: 

1) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

2) osiąga wyróżniające wyniki w pracy z uczniami zdolnymi, w szczególności finalistami lub laureatami 

konkursów, turniejów, olimpiad itp., 

3) podnosi jakość pracy szkoły, m.in. poprzez wdrażanie nowatorskich metod nauczania lub programów 

własnych, 
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4) wykazuje zaangażowanie w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, 

5) organizuje konkursy i inne przedsięwzięcia na rzecz uczniów, 

6) aktywnie uczestniczy w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów (np. wycieczek, 

spotkań lub zajęć pozalekcyjnych), 

7) bierze aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, 

8) aktywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

9) podejmuje działania na rzecz zapewnienia pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji, 

10) inicjuje skuteczne formy współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, 

11) aktywizuje społeczność uczniowską do pracy na rzecz środowiska lokalnego, np. poprzez promocję 

wolontariatu, 

12) realizuje dodatkowe zadania wynikające ze statutu szkoły. 

2. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom dodatkowo bierze się pod uwagę: 

1) podejmowanie skutecznych działań na rzecz podnoszenia efektywności nauczania, 

2) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, 

3) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych. 

§ 7. Tryb przyznawania nagród 

1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w innym terminie, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

2. Nagrody przyznają nauczycielom: 

1) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 - dyrektorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców lub organizacji związkowej, 

2) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 2 - Burmistrz na wniosek dyrektora lub z własnej inicjatywy. 

3. Formularz wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

4. Termin składania wniosków wskazuje organ prowadzący. 

§ 8. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§ 10. Traci moc §1 Uchwały Nr XL/386/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Murowana Goślina. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Przemysław Popiak 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XIII/140/2019 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 

z dnia  29 października 2019 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY 

BURMISTRZA 

DLA NAUCZYCIELA ZA OSIĄGNIĘCIA W PRACY  

Imię i nazwisko nauczyciela  

Nazwa szkoły  

Staż pracy w danej szkole  

Nauczany przedmiot/funkcja  

Stopień awansu zawodowego  

Nagrody otrzymane 

w ostatnich 3 latach 
 

Wybrane kryteria (§ 6)  

Uzasadnienie wniosku  

      .................................................. 

       (data i podpis wnioskodawcy) 

Przyznaję nagrodę w wysokości ............................................... 

       .................................................. 

       (data i podpis przyznającego nagrodę) 
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