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UCHWAŁA NR XXXIV/384/2010
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Pawłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
–Karta Nauczyciela ((t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową oraz w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. 1. Zasady i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli stosuje się do nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora placówek określonych w ust. 1, 

2) szkole – należy przez to rozumieć placówki określone w ust. 1. 

§ 2. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

2. Środki funduszu dzieli się w następujący sposób: 

1) 20% przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Pawłowice, 

2) 80% przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. 

§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom, 
w tym także dyrektorom, wzorowo realizującym obowiązki, o których mowa w art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz kryteria wymienione w ust. 3 i ust. 4 

2. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom i dyrektorom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

3. Nagrody Wójta Gminy Pawłowice mogą być przyznane nauczycielom i dyrektorom, którzy posiadają 
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej i spełniają: 

1) co najmniej 5 kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 w przypadku nauczycieli, 

2) co najmniej 5 kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w przypadku dyrektorów . 

4. Nagrody dyrektora mogą być przyznane nauczycielom, którzy posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy 
pedagogicznej oraz spełniają co najmniej 4 kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1. 

§ 4. 1. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom bierze się pod uwagę: 

1) osiąganie wysokich wyników w pracy z uczniami, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach 
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

2) posiadanie udokumentowanych efektów pracy z uczniami uzdolnionymi, 

3) posiadanie udokumentowanych efektów pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, 

4) wzorową realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkolę, 

5) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie 
wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, itp., 

6) wzorowe organizowanie przygotowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, 

7) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi w szkole, 
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8) prowadzenie działalności mającej zapobiegać i zwalczać przejawy patologii społecznej wśród dzieci 
i młodzieży, 

9) wyróżniającą współpracę z rodzicami, rozwijanie różnych form współdziałania szkoły z rodzicami, 

10) współdziałanie z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły, 

11) uczestniczenie w działaniach na rzecz środowiska lokalnego, 

12) dbanie o wysoką jakość pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

13) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy, 

14) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich skutkujących wymiernymi efektami w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, 

15) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

16) dzielenie się wiedzą, doświadczeniem zawodowym, pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę 
w zawodzie. 

2. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom bierze się pod uwagę: 

1) dbanie o mienie szkoły i polepszenie bazy szkoły w celu zapewnienia odpowiednich warunków 
organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

2) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

4) osiągane efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

5) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 

6) prawidłową współpracę z organami szkoły, samorządem terytorialnym, i innymi instytucjami celem poprawy 
jakości pracy szkoły, 

7) dbanie o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, integracja z nim, 

8) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, 

9) udział szkoły w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą, 

10) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi oraz skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

11) zaangażowanie w remonty, inwestycje realizowane w szkole. 

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Pawłowice dla nauczyciela może wystąpić dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2. Nagrodę dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy Pawłowice z własnej inicjatywy. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Pawłowice powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko nauczyciela, 

2) datę urodzenia, 

3) wykształcenie, 

4) staż pracy w szkole, 

5) stanowisko – specjalność, 

6) ostatnia ocena pracy i data jej otrzymania, 

7) otrzymane nagrody (rok i nazwa), 

8) uzasadnienie wniosku zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej uchwale, 

9) informacja o opinii rady pedagogicznej w sprawie przyznania nagrody nauczycielowi. 

§ 6. Nagrodę dyrektora dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek rady 
pedagogicznej złożony w terminie do 20 września każdego roku. 
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§ 7. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Pawłowice dla nauczyciela składa w Urzędzie Gminy 
dyrektor szkoły w terminie do 20 września każdego roku. 

§ 8. 1. Nagrody, o których mowa w § 5 przyznaje Wójt Gminy ze środków określonych w § 2 ust 2 pkt 1. 

2. Nagrody, o których mowa w § 6 przyznaje dyrektor ze środków określonych w § 2 ust 2 pkt 2. 

§ 9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, a jego odpis umieszcza się w aktach 
osobowych. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/43/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 9.02.2007r. w sprawie regulaminu 
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Pawłowice. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Franciszek Dziendziel


