
 

 

UCHWAŁA NR XX/360/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród  

dla nauczycieli utworzonego ze środków budżetu Miasta Poznania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych 

szkoły. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 

2) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę, placówkę oraz inne jednostki organizacyjne wymienione 

w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań; 

3) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 

zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt 2. 

§ 3. 1. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze jest 

tworzony w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty 

nagród Prezydenta Miasta Poznania i dyrektorów szkół. 

2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest dzielony na nagrody: 

1) dyrektorów szkół - 70 %; 

2) Prezydenta Miasta Poznania - 30 %. 

3. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 1, może zostać podwyższona, w ramach zatwierdzonego 

planu wydatków na wynagrodzenia. 

§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w § 3, mogą być przyznane nauczycielowi 

po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

§ 5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektora szkoły: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 
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a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych wynikami uczniów ze sprawdzianów 

i egzaminów, zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 

b) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 

i wychowania, 

c) opracowywanie autorskich programów i publikacji, 

d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) wzorowa organizacja uroczystości szkolnych lub środowiskowych, 

f) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) organizowanie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 

życiowej, 

b) organizowanie, prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

c) organizowanie współpracy szkoły ze służbą zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, 

zagrożenia zdrowia i życia uczniów; 

3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły: 

a) troszczenie się o mienie szkoły, wzbogacanie bazy dydaktycznej, pozyskiwanie środków finansowych, 

b) aktywna pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę oraz prowadzenie zajęć otwartych dla innych 

nauczycieli, 

c) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, aktywne promowanie szkoły m.in. poprzez udział w pracach 

różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych instytucji. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o nagrody Prezydenta Miasta Poznania mogą występować: 

1) w stosunku do nauczycieli będących dyrektorami szkół – Dyrektor Wydziału Oświaty; 

2) w stosunku do pozostałych nauczycieli – dyrektorzy poszczególnych szkół po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej; 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli. 

2. Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania składa się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 

Poznania w terminie do 30 kwietnia. 

3. Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania składa się na formularzu według wzoru określonego 

w załączniku do uchwały. 

§ 7. 1. Wniosek o nagrodę dyrektora szkoły mogą złożyć organy szkoły: rada szkoły, rada pedagogiczna 

i związki zawodowe działające w szkole. 

2. Wniosek o nagrodę dyrektora składa się do dyrektora szkoły w terminie do 10 września. 

3. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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