
UCHWAŁA Nr XXXII/322/2005 

Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie 

z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

  
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród  dla nauczycieli za  osiągnięcia  

dydaktyczno- wychowawcze 
  
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz 49 ust.2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta 
Nauczyciela ( Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)  
Rada Miejska w Nowej Sarzynie uchwala, co następuje 
  

Ustala się zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa 
Sarzyna, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

  

§ 1 

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA NAGRODY ORGANU PROWADZĄCEGO 

I DYREKTORÓW SZKÓŁ 

1.    Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z 
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół. 

2.    Ustala się podział specjalnego funduszu nagród dla pracowników pedagogicznych  w następujący 
sposób: 

1/ 25 % funduszu na nagrody organu prowadzącego 

2/ 75% funduszu na nagrody dyrektorów szkół. 

3.    Środki funduszu na nagrody organu prowadzącego planuje się w budżecie gminy, a środki na 
nagrody dyrektorów szkół w planie finansowym poszczególnych szkół w wysokościach jak w ust. 
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4.    Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak nie 
później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana. 

5.    Nagrody Burmistrza i Dyrektora nie mogą być niższe niż 400 zł. 

  

§ 2 

Nagroda organu prowadzącego lub dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, posiadającemu ocenę pracy pedagogicznej, który spełnia 
przynajmniej 7 kryteriów wymienionych w ust. 1-3, zaś dyrektorowi po spełnieniu wymogów 
wymienionych w ust.4. 

  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
  



1. W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ: 

1/ osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów  
przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

2/ podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

3/ osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w 
konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich lub 
zdobyciem przez ucznia tytułu  laureata w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych, 

4/ posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i uczniami 
niepełnosprawnymi, 

5/ przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 

6/ prowadzi w sposób wyróżniający działalność wychowawczą w klasie lub szkole poprzez 
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i 
spotkaniach, 

7/ organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

8/ organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

9/ stosuje nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów  

edukacyjnych, 

10/ posiada wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i przeprowadzaniu    sprawdzianów i egzaminów  
oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów porównawczych między szkołami w 
gminie lub kilkoma klasami jednej szkoły, 

11/ uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania. 

  

2. W ZAKRESIE PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ: 

1/ współorganizuje pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, lub życiowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

2/ prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci i 
młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

3/ organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i 
stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i 
niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

4/ organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

5/ osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami. 

  

3. W ZAKRESIE REALIZACJI INNYCH ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY: 

1/ wykorzystuje w pracy zawodowej wiadomości i umiejętności nabyte w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

2/ udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, 

3/ organizuje konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe lub bierze udział w konkursach 
organizowanych przez inne placówki, 



4/ wykazuje szczególną troskę o powierzone mienie i estetykę szkoły. 

  

4. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy mogą otrzymać Dyrektorzy Szkół uzyskujący wymierne 
efekty w zakresie: 
1/ bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, 

2/ zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły, 

3/ umiejętnego i zgodnego z ustawą o finansach publicznych gospodarowania środkami finansowymi, 

4/ diagnozowania pracy szkoły, 

5/ dbania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez odpowiedni dobór kadry, 

6/ osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno -wychowawczych, 

7/ inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, 

8/ pomocy nauczycielom w organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, 

9/ pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły, 

10/ dbania o bazę szkoły – remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie, 

11/ wszechstronnej współpracy z organem prowadzącym i środowiskiem. 

  

§ 3 

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego może wystąpić: 

1/ dyrektor szkoły – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej, lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

2/ Rada Pedagogiczna, 

3/ Rada Rodziców. 

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 składa się do Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 

1/ Rada Pedagogiczna, 

2/ Rada Rodziców. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 składa się do dyrektora szkoły. 

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4 określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

7. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 4 składa się w terminie do dnia 30 września każdego roku. 

  

 

§ 4 

TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 



1.    Nagrody organu prowadzącego przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy. 

2.    Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  

3.    Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę 
nauczycielowi. 

4.    Dyrektor szkoły lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego 
odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

5.    Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 przyznawane są raz w roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
/ do dnia 14 października każdego roku/. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może 
być przyznana w innym terminie. 

  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.  

  

§ 6 

Uchyla się uchwałę Nr XXXI/309/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród  dla nauczycieli za  osiągnięcia dydaktyczno - 
wychowawcze. 
 
 

§ 7 

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


