
 

 

UCHWAŁA NR XVII/118/2016 

RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala: 

§ 1. 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, z uwzględnieniem sposobu podziału środków ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli  

za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i trybu zgłaszania kandydatów do nagród. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok. 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o : 

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

( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm. ), 

2) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. ), 

3) szkołach – rozumie się przez to prowadzone przez Powiat Częstochowski szkoły i placówki, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły, 

4) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, wymienionych w punkcie 3, 

5) uczniach – rozumie się przez to również słuchaczy i wychowanków szkół i placówek wymienionych  

w punkcie 3, a także dzieci objęte opieką poradni psychologiczno – pedagogicznych, dla których  Powiat 

Częstochowski jest organem prowadzącym, 

6) nagrodach – rozumie się przez to nagrody organu prowadzącego pod nazwą „ Nagroda Starosty 

Częstochowskiego” oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek pod nazwą „Nagroda Dyrektora”. 

§ 3.  Środki ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze dzieli się następująco: 

1) 75 % na nagrody dyrektorów szkół, 

2) 25 % na nagrody organu prowadzącego szkoły. 
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§ 4.  Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze bierze się pod uwagę następujące osiągnięcia: 

1) w zakresie pracy dydaktycznej: 

a) wyróżniające wyniki w nauczaniu potwierdzone w egzaminach, 

b) wyróżniające wyniki w pracy z uczniami uzdolnionymi, np. zakwalifikowanie się uczniów do udziału  

w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, oraz uzyskanie przez ucznia tytułu laureata  

w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

c) wyróżniające wyniki w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjno - wychowawczych, 

d) podnoszenie jakości pracy szkoły przez prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej  

w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich 

programów i publikacji z zakresu oświaty, 

e) poszerzanie zainteresowań i rozwoju uczniów przez aktywne uczestnictwo nauczyciela w organizowaniu 

uzupełniającej oferty, w szczególności zajęć, imprez, itp. 

2) w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły: 

a) organizowanie faktycznej pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej  

lub życiowej, 

b) działalność mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci  

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) szczególne zaangażowanie we współpracę z rodzicami, 

d) aktywny udział w pracach na rzecz doskonalenia nauczycieli dostosowanego do potrzeb szkoły, rozwój 

zawodowy nauczyciela i podnoszenie kwalifikacji mające wpływ na poziom jakości pracy nauczyciela  

i szkoły, 

e) efektywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

f) aktywny udział w pracach organów szkoły oraz komisji i zespołów określonych w statucie jednostki. 

§ 5.  Kandydatów do Nagród Starosty Częstochowskiego mogą zgłaszać: 

1) przewodniczący lub członek komisji rady powiatu częstochowskiego właściwej do spraw edukacji, 

2) naczelnik wydziału Starostwa Powiatowego w Częstochowie, właściwego do spraw edukacji –  

dla dyrektorów szkół, 

3) dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego szkole, 

4) zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli danej szkoły. 

§ 6.  Nagrody Dyrektora mogą być przyznawane z inicjatywy dyrektora lub: 

1) nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

2) organów, komisji lub zespołów działających w szkole na podstawie statutu danej jednostki, 

3) zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli danej szkoły. 

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydata do nagrody ma formę pisemnego wniosku zawierającego dane określone  

we wzorze, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku organu kolegialnego, np. rady pedagogicznej, zespołu, rady szkoły, rady rodziców, 

organizacji związkowej, musi być dołączony wyciąg z protokołu posiedzenia organu zgłaszającego kandydata 

do nagrody. 

3. Wnioski o nagrody składa się w terminie do 10 września odpowiednio w: 

1) kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w przypadku nagród organu prowadzącego, 

2) sekretariacie szkoły, w przypadku nagród dyrektora. 
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4. Brak wymaganych danych we wniosku, brak wymaganych załączników lub złożenie wniosku  

po 10 września powoduje odrzucenie tego wniosku ze względów formalnych. 

§ 8.  Wnioski o Nagrodę Starosty Częstochowskiego opiniuje komisja powołana przez Starostę 

Częstochowskiego w drodze zarządzenia. 

§ 9.  Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody organu prowadzącego podejmuje Starosta 

Częstochowski, a w przypadku Nagród Dyrektora dyrektor szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanej 

przez niego jednostce. 

§ 10.  Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Starosta 

Częstochowski oraz dyrektor szkoły mogą przyznać nagrodę w dowolnym terminie, z własnej inicjatywy. 

§ 11.  Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pisemną informację o przyznaniu 

nagrody, której kopię umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

§ 12.  Traci moc uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 3 marca 2005r.  

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze (Dz.Urz.Woj. Śląsk. z 2005 r. Nr 44, poz. 1228 ). 

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu oraz dyrektorom szkół. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Andrzej Kubat 
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/118/2016 

Rady Powiatu Częstochowskiego 

z dnia 26 lipca 2016 r. 

WZÓR WNIOSKU  O PRZYZNANIE NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZE 

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Częstochowskiego/Nagrody Dyrektora
1) 

dla: 

I.  Dane kandydata: 

1. Imię i nazwisko nauczyciela: 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykształcenie: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. stopień awansu zawodowego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Miejsce zatrudnienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Staż pracy w szkole: 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Dotychczas otrzymane nagrody i rok ich otrzymania: 

…………………………………………………………………………………………………… 

II.  Uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem osiągnięć, o których mowa w § 4 uchwały: 

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

III.  Opinia rady pedagogicznej
2) 

: 

pozytywna/negatywna
3) 

 

IV.  Organ zgłaszający wniosek: 

…………………………                      ………………………..     ..…..…………………   

(miejscowość i data)           (pieczęć)      (podpis) 

Załącznik: 

1) Wyciąg z protokołu organu, o którym mowa w § 7 ust. 2 uchwały, zgłaszającego kandydata do nagrody. 

                                                      
1) 

Niepotrzebne skreślić. 
2) 

Dotyczy tylko wniosku zgłaszanego przez dyrektora szkoły. 
3) 

Niepotrzebne skreślić. 
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