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UCHWAŁA NR XXX/246/2017
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w przedszkolach
i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4, ust. 6 pkt 3 i ust. 6a oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15,
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi uchwala się:
Regulamin nagród ze specjalnego funduszu nagród
§ 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta gminy.
§ 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy, przyznanie nagrody
uzależnione jest od spełnienia jednego z poniższych punktów:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;
2) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży negatywnych postaw społecznych,
w tym narkomanii, alkoholizmu;
3) uzyskiwania osiągnięć w pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;
4) wprowadzania innowacji pedagogicznych;
5) doskonalenie własnego warsztatu pracy;
6) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
7) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno - wychowawczego szkoły;
8) inne osiągnięcia mające wpływ na jakość pracy szkoły oraz osiągnięcia uczniów w nauce, osiągnięcia
sportowe i artystyczne.
§ 3. Dyrektorzy placówek oświatowych mogą otrzymać nagrodę spełniając jeden z poniższych punktów:
1) inspirowanie działalności społecznej na rzecz placówki i środowiska;
2) bardzo dobrą organizację pracy szkoły, placówki;
3) inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
placówki;
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4) wzorowe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
5) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi;
6) pozyskiwanie pozabudżetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno - wychowawczą szkoły i jej
bazę;
7) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania w gminie.
§ 4. Nagrody przyznają:
1) dyrektorowi - wójt gminy;
2) nauczycielom –
a) dyrektor szkoły;
b) wójt gminy z własnej inicjatywy, w tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję,
o której mowa w § 6 ust. 6.
§ 5. Nagrodę może otrzymać nauczyciel bez względu na stopień awansu zawodowego pod warunkiem
przepracowania w danej szkole co najmniej jednego roku.
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta gminy mogą wystąpić:
a) dyrektorzy placówek oświatowych;
b) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
2. Wnioski składane przez podmioty, o których mowa w ust 1 pkt b, powinny być uzgodnione z dyrektorem
placówki.
3. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor placówki, z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez radę
pedagogiczną, radę rodziców lub organizację związkową działającą na terenie placówki.
4. Wnioski sporządza się na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
5. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wnioski o przyznanie nagrody wójta gminy
składa się w Urzędzie Gminy Deszczno w terminie do dnia 20 września każdego roku. W uzasadnionych
przypadkach mogą być przyznane z okazji ważnych wydarzeń w życiu przedszkola lub szkoły. Wówczas
termin składania wniosków upływa 21 dni przed spodziewanym terminem wręczenia nagród.
6. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję ds. przyznawania dla nauczycieli nagród wójta gminy,
powołaną zarządzeniem wójta, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt b w składzie:
a) Wójt Gminy Deszczno lub jego Zastępca;
b) przedstawiciel Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie;
c) przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP;
d) dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest dany nauczyciel
7. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący bądź upoważniona przez niego osoba.
§ 7. Postanowienia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3
liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 8. Listę kandydatów oraz przyjęte przez komisję wnioski przewodniczący komisji przedkłada do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Deszczno.
§ 9. Liczbę i wysokość nagrody wójta gminy
wyodrębnionych na ten cel, zgodnie z § 1 ust. 2.

ustala Wójt Gminy Deszczno, w ramach środków

§ 10. Liczbę i wysokość nagrody ustala corocznie dyrektor placówki w ramach środków
wyodrębnionych na ten cel, zgodnie z § 1 ust. 1.
§ 11. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych nauczyciela.
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§ 12. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Deszcznie oraz Zarządem Oddziału
ZNP w Gorzowie Wlkp.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Chrobak
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WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Deszczno
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Deszczno
Panu/Pani………………………………………………………………………………………………………...…
Urodzonej ………………………………………………………………………………………………………….
(data)

……………………………………………………………………………………………………………………...
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

Zatrudnionemu/ej w …………………………………………………………………………………….................
na stanowisku …………………………………………………………………………………………………....
Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora – rok otrzymania………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Ostatnia oceny pracy nauczyciela (data i stopień) ………………………………………………………………...
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Organ sporządzający wniosek
…………………………

………………………..

(miejscowość i data)

(pieczęć)

……………………….
(podpis)

Opinia komisji ds. przyznawania nauczycielom nagród wójta gminy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Podpisy:
1.

…………………………………………..

2.

…………………………………………..

3.

…………………………………………..

4.

…………………………………………..

Adnotacje Wójta Gminy:
…………………………………………..
…………………….
(data i podpis)

