DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2019
r.podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW

Poz. 1772

Data: 24.06.2019 15:41:35

UCHWAŁA NR VII/51/2019
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica
Na podstawie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.2018.967 ze zm.)
Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:
ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brzeźnica.
Rozdział 1.
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze z funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Brzeźnica z przeznaczeniem na nagrody
Wójta Gminy Brzeźnica i Dyrektorów szkół.
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do nauczycieli, dyrektorów, wicedyrektorów zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.
Rozdział 2.
Fundusz nagród i sposób podziału środków
§ 2. 1. W budżecie Gminy Brzeźnica tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
2. Z kwoty środków finansowych określonych w ust. 1 przeznacza się na:
1) 20% na nagrody Wójta Gminy Brzeźnica,
2) 80% na nagrody dyrektorów.
§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych ważnych uroczystości
szkolnych.
§ 4. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.
§ 5. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 Wójt Gminy Brzeźnica,
2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
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Rozdział 3.
Kryteria przyznawania nagród
§ 6. Nagrodę może otrzymać nauczyciel (dyrektor, wicedyrektor), który:
1) przepracował w szkole co najmniej rok,
2) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną lub karą porządkową nałożoną na podstawie
art. 108 ustawy Kodeks pracy,
3) legitymuje się wysokimi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
§ 7. Określa się następujące kryteria przyznawania nauczycielom (dyrektorom, wicedyrektorom) nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąganie dobrych wyników nauczania potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne,
b) podejmowanie działalności innowacyjnej, wdrażanie nowatorskich metod nauczania, i wychowania,
opracowywanie programów autorskich, mających na celu pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
c) przygotowywanie uczniów (zespołów uczniów) do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów
sportowych, przeglądów oraz festiwali uzyskujących miejsca od I do III na poziomie co najmniej
powiatowym,
d) przygotowywanie i organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych,
e) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, z licznym udziałem uczniów
i wychowanków,
f) organizację zajęć, zwłaszcza zajęć, o których mowa w lit. d i e, ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa;
2) w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej:
a) organizację współpracy szkoły z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami oraz
rodzicami w celu zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
b) uzyskiwanie wysokich efektów wychowawczych, niezależnie od predyspozycji uczniów lub
wychowanków, skuteczną pracę z trudnym zespołem, efektywny wpływ na kształtowanie właściwego
środowiska wychowawczego,
c) systematyczną i efektywną współpracę z rodzicami oraz instytucjami i stowarzyszeniami statutowo
wspierającymi działalność opiekuńczą i wychowawczą szkoły oraz twórcze rozwijanie form tej
współpracy,
d) aktywizowania rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły, rozwijanie form współdziałania szkoły
z rodzicami,
e) wspomaganie i kierowanie do odpowiednich instytucji uczniów będącym w trudnej sytuacji materialnej
lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych,
f) pełnienie z wyboru uczniów opieki nad organizacjami uczniowskimi, młodzieżowymi;
3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:
a) podejmowanie i wykonywanie dodatkowych czynności i zadań związanych z pracą szkoły oraz
wynikających z bieżących potrzeb organizacyjnych,
b) efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju, w tym rozwoju ucznia,
c) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
d) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielu podejmujących pracę w zawodzie.
§ 8. Nagrodę Wójta Gminy może otrzymać dyrektor i wicedyrektor wyróżniający się w pracy w zakresie
zarządzania szkołą, który w szczególności:
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1) dba o wysoki poziom procesów edukacyjnych w szkole służących rozwojowi uczniów,
2) wzorowo organizuje pracę szkoły, w tym wprowadza nowatorskie rozwiązania organizacyjne powodujące
efektywną realizację jej statutowych zadań,
3) właściwie diagnozuje pracę szkoły w dziedzinie organizacji i zarządzania,
4) dba o aktywny udział szkoły w imprezach, akcjach, konkursach, programach i projektach o zasięgu
gminnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
5) racjonalnie i oszczędnie planuje, i wydatkuje środki finansowe oraz materialne pozostające w dyspozycji
szkoły,
6) podejmuje efektywne działania zmierzające do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły,
7) popularyzuje i promuje działalność szkoły,
8) współpracuje z podmiotami działającymi we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianej oświaty,
w szczególności z organami nauczycielskich związków zawodowych, organami administracji państwowej
i samorządowej oraz podmiotów społecznych,
9) prezentuje wysoki poziom zarządzania w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
10) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole,
11) organizuje pomoc młodym nauczycielom we właściwej adaptacji w zawodzie,
12) pozyskuje środki pozabudżetowych na rzecz szkoły.
§ 9. 1. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel wyróżniający się w pracy, który w szczególności:
1) dba o wysoki poziom procesów edukacyjnych w szkole służących rozwojowi uczniów,
2) osiąga znaczące wyniki w nauczaniu, potwierdzone zewnętrznymi sprawdzianami i egzaminami,
3) wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania.
2. Do nagrody Wójta Gminy Brzeźnica nie może być typowany nauczyciel, który otrzymał w danym roku
szkolnym za te same osiągnięcia nagrodę dyrektora.
Rozdział 4.
Tryb przyznawania nagród
§ 10. 1. Wójt Gminy Brzeźnica przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez:
1) w stosunku do nauczyciela - Dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców,
2) w stosunku do dyrektora, wicedyrektora – Przewodniczącego Rady Gminy, Radę Pedagogiczną.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeźnicy,
ul. Zielonogórska 30 w następujących terminach:
1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej - do dnia 15 września danego roku,
2) z innych okazji – na 14 dni przed planowanym terminem wręczenia nagrody.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
uchwały.
4. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie nagrody należy podać konkretne i wymierne efekty pracy
osiągnięte w okresie od otrzymania ostatniej nagrody lub od początku pracy pedagogicznej nauczyciela
(dyrektora).
5. W przypadku kiedy Wnioskodawcą o nagrodę Wójta gminy jest Rada Pedagogiczna szkoły warunkiem
niezbędnym jest podjęcie przez nią stosownej uchwały i załączenie do wniosku jej odpisu.
6. Dopuszcza się możliwość wspólnego wystąpienia, z wnioskiem o nagrodę Wójta gminy, dwóch lub
więcej podmiotów spośród wymienionych w ust. 1.
§ 11. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Brzeźnica opiniuje komisja powołana zarządzeniem
Wójta.
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§ 12. 1. Na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Komisję, Wójt podejmuje ostateczną decyzję
o przyznaniu nagrody Wójt Gminy Brzeźnica.
2. Wójt Gminy ustala wysokość przyznanej nagrody.
§ 13. 1. Nagrody Dyrektora przyznaje nauczycielowi Dyrektor z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady
Pedagogicznej Szkoły.
3. W przypadku kiedy Wnioskodawcą o nagrodę Dyrektora jest Rada Pedagogiczna szkoły warunkiem
niezbędnym jest podjęcie przez nią stosownej uchwały.
4. Dyrektor ustala wysokość nagrody dyrektora indywidualnie dla każdego nagrodzonego nauczyciela.
§ 14. Nauczyciel (dyrektor, zastępca dyrektora) któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom.
1. Odpis dyplomu umieszcza się w jego aktach osobowych.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 15. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Żaganiu i przedstawicielami związków
zawodowych NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica oraz dyrektorom jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński
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Załącznik
do uchwały Nr VII/51/2019
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 14 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Brzeźnica
1. Imię i nazwisko nauczyciela/dyrektora..................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia........................................................................................................................
3. Nazwa szkoły i adres..............................................................................................................................
4. Zajmowane stanowisko..........................................................................................................................
/podać nauczany przedmiot/
5. Staż pracy ogółem........................., w tym pracy pedagogicznej .........................................................
6. Wykształcenie ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
podać poziom wykształcenia oraz kierunek i specjalność

7. Stopień awansu zawodowego.................................................................................................................
8. Ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)..................................................................................
9. Uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

......................................
( miejscowość i data)

.....................................
(pieczątka)

.....................................
(podpis wnioskodawcy)

