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UCHWAŁA NR 0150/XLIV/987/10
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych 
przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 
2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm. ), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, 
Komisję Finansów Publicznych oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole, 

2) placówce – należy przez to rozumieć specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowe domy 
kultury, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych. 

§ 2

1. Utworzony w budżecie Miasta Tychy specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze przeznacza się na: 

1) nagrody przyznawane nauczycielom przez Prezydenta Miasta Tychy, nazywane dalej „nagrodami 
prezydenta”, 

2) nagrody przyznawane nauczycielom przez dyrektora szkoły lub placówki nazywane dalej „nagrodami 
dyrektora”. 

2. Specjalny fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest: 

1) w 20 % na nagrody prezydenta, 

2) w 80 % na nagrody dyrektora. 

3. Wysokość nagród oraz warunki ich wypłacania określają odrębne przepisy. 

§ 3

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody prezydenta może występować: 

1) dyrektor szkoły lub placówki – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, 

2) dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty – dla nauczyciela oraz dyrektora szkoły i placówki za wyjątkiem 
Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, 

3) organ nadzoru pedagogicznego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o nagrodę prezydenta może wystąpić rada 
pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły. 

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora mogą wystąpić: 

1) organ nadzoru pedagogicznego, 

2) rada pedagogiczna, 

3) organy społeczne szkoły, 

4) zakładowe organizacje związków zawodowych. 
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4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 
pod warunkiem, że podmiot ten nie jest wnioskodawcą przyznania nagrody. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 podlegają zaopiniowaniu przez związki zawodowe pod warunkiem, że 
podmiot ten nie jest wnioskodawcą przyznania nagrody. 

6. Prezydent Miasta Tychy może z własnej inicjatywy przyznać dwie nagrody prezydenta, a dyrektor 
szkoły lub placówki dwie nagrody dyrektora w ciągu jednego roku szkolnego. W takich przypadkach 
wnioski nie podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, zakładowe organizacje związkowe oraz 
komisję nagród. 

§ 4

1. Wnioski o przyznanie nagrody prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się w Miejskim 
Zarządzie Oświaty w terminie do dnia 10 września danego roku, wg wzoru określonego w załączniku do 
niniejszej uchwały. W przypadku nagród przyznawanych z innych okazji – nie później niż na 1 m-c przed 
planowanym wręczeniem. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora składa się do dyrektora szkoły lub placówki w terminie do dnia 
10 września danego roku, wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 5

1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust 1 opiniuje komisja nagród w składzie: 

1) wiceprezydent Miasta Tychy nadzorujący sprawy oświaty – przewodniczący, 

2) przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Tychy, 

3) dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, 

4) zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, 

5) przedstawiciele związków zawodowych. 

2. Przy opiniowaniu komisja kieruje się kryteriami określonymi odpowiednio w § 6 ust. 1 lub ust. 
2 niniejszej uchwały. 

3. Komisja przed przystąpieniem do opiniowania wniosków ustala zasady swojej działalności. 

4. Decyzję o przyznaniu nagrody prezydenta podejmuje Prezydent Miasta Tychy po zapoznaniu się 
z opinią komisji nagród. 

5. Decyzję o przyznaniu nagrody dyrektora podejmuje dyrektor szkoły lub placówki, po zapoznaniu się 
z opinią rady pedagogicznej i zakładowej organizacji związków zawodowych, o której mowa w § 3 ust. 4 i 
5. 

§ 6

1. Nagroda prezydenta oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który: 

1) aktualnie jest zatrudniony w szkole lub placówce oświatowej na co najmniej ½ etatu lub był zatrudniony 
w szkole lub placówce w okresie bezpośrednio poprzedzającym rok wręczania nagród, 

2) przepracował w danej szkole lub placówce co najmniej 1 rok, 

3) posiada wyróżniającą ocenę pracy ustaloną w ostatnich pięciu latach pracy pedagogicznej lub aktualną 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 

4) osiąga liczące się w skali szkoły, a w przypadku nagród prezydenta co najmniej w skali miasta 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji 
zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie: 

a) podejmowania działalności innowacyjnej poprzez wdrażanie nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywanie programów autorskich i publikacji, 

b) osiągania znaczących efektów w pracy z uczniem zdolnym, w szczególności z laureatami konkursów 
i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych oraz z uczniami 
mającymi trudności w nauce lub z uczniami z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, 
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c) wyróżniającej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych, imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych, które stwarzają możliwości poszerzania zainteresowań i rozwoju 
uzdolnień wychowanków bądź też przeciwdziałają wszelkim formom patologii i wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży, 

d) prowadzenia działalności w zakresie rozwijania współpracy szkoły lub placówki z zagranicą w tym 
pozyskiwania środków z funduszy unijnych na cele edukacyjne, 

e) przygotowania i podejmowania i wyróżniających się działań i prac na rzecz rozwoju oświaty 
w mieście, rozwoju szkoły lub placówki i środowiska lokalnego, w tym związanych z promocją szkoły 
lub placówki oraz realizacją Strategii Oświatowej Miasta Tychy. 

2. Nagroda prezydenta może być przyznana nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły lub 
placówki, który ma znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i / lub osiąga sukcesy w zakresie zarządzania szkołą lub placówką, w tym między 
innymi: 

1) zapewnia szczególnie korzystne warunki do efektywnej realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – 
wychowawczych szkoły lub placówki, 

2) systematycznie podnosi jakość pracy placówki, 

3) zapewnia bezpieczne warunki do prowadzenia zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oraz 
dba o estetykę szkoły lub placówki i jej otoczenia, 

4) osiąga znaczące sukcesy w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, w szczególności 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w zakresie pozyskiwania środków unijnych 
i innych środków zewnętrznych na doposażenie szkoły lub placówki, 

5) aktywnie wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli. 

§ 7

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda prezydenta lub nagroda dyrektora otrzymuje dyplom, 
którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych. 

§ 8

Traci moc Uchwała Nr 0150/VIII/200/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu 
i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Ośrodka Usług 
Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły. 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Tychy 

mgr Zygmunt Marczuk
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Załącznik do Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10

Rady Miasta Tychy

z dnia 27 maja 2010 r.
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