
UCHWAŁA NR XXXI/176/2009 

RADY GMINY PRZYTOCZNA 

 

z dnia 21 kwietnia 2009r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  

ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 w zw. art. 91d  
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674  
z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytoczna. 

2. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy również placówki oświatowe 
prowadzone przez Gminę Przytoczna. 

Rozdział 2 

Sposób podziału środków 

§ 2. 1. W budżecie Gminy Przytoczna tworzy się fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły  
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w następującym podziale: 

1) 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół; 

2) 20% tego funduszu przeznacza się na nagrody wójta gminy. 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są w terminie do 14 października każdego roku  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przy-
znana w innym terminie. 

3. Wójt Gminy Przytoczna określa wysokość nagrody wójta. 

4. Dyrektor szkoły i placówki oświatowej określa wysokość nagrody dyrektora. 

Rozdział 3 

Tryb i terminy składania wniosków 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Przytoczna występuje: 

1) dyrektor szkoły i przedszkola dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po uprzednim zaopiniowaniu 
wniosku przez radę pedagogiczną; 

2) inspektor ds. oświaty dla dyrektora szkoły; 

3) związki zawodowe po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat. 

3. Dyrektor rozpatruje wnioski złożone przez: 

1) radę pedagogiczną; 

2) związki zawodowe; 

3) radę rodziców. 

4. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej. 

 



5. Dyrektor rozpatruje wnioski, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama z 
wnioskiem nie wystąpiła.  

6. Wnioski należy składać w terminie do 30 września każdego roku. 

7. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

8. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

Rozdział 4 

Kryteria przyznawania nagród 

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są dyrek-
torom i nauczycielom za szczególne i wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze. 

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają przynajmniej dobrą 
ocenę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 6 z kryteriów, o których mowa w ust. 3. 

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej: 

a) osiąga znaczące wyniki w nauczaniu, potwierdzone w zewnętrznych egzaminach uczniów, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania i wdrażania z sukcesem nowatorskich lub autorskich programów 
podnoszących poziom nauczania, 

c) osiąga sukcesy wychowawcze i znaczące wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem 
się uczniów do udziału w olimpiadach zawodach, konkursach, turniejach, przeglądach i festiwa-
lach o zasięgu co najmniej powiatowym, 

d) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach,   

e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi, uczniami mającymi trud-
ności w nauce lub stwarzającymi problemy wychowawcze, 

f) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 

g) organizuje dla uczniów imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) sprawuje opiekę nad organizacjami działającymi w szkole i osiąga wymierne efekty działania 
tych organizacji, 

i) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno - wychowawczej z in-
nymi nauczycielami, 

j) posiada publikacje z zakresu pracy dydaktycznej, wychowawczej zamieszczone w prasie oświa-
towej lub na stronach portali edukacyjnych, 

k) wdraża własne programy autorskie, 

l) uzyskuje znaczące wyniki w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju 
zajęć; 

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej: 

a) organizuje działania zapewniające szczególną opiekę i pomoc uczniom będącym w trudnej sytu-
acji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi skuteczną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu, narkomanii i nikotyni-
zmu, 

c) podejmuje zadania rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli oraz wspiera 
ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

d) podejmuje działania interwencyjne lub mediacyjne w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, 

e) organizuje współpracę szkoły z jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ochronę 
zdrowia, profilaktykę i rozwój psychologiczno - pedagogiczny ucznia i jego rodziny, 



f) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

g) efektywnie pełni różne role społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

h) uczestniczy w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów, 

i) prowadzi intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek  
i udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach uczniów, spotkaniami z cie-
kawymi ludźmi, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewniać wsparcie dla działań szkoły, 

j) uzyskuje pozytywne zmiany w zespole uczniów, takie jak  integracja klasy czy aktywność spo-
łeczna uczniów; 

3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły: 

a) uczestniczy w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

b) efektywnie bierze udział w opracowywaniu projektów, planów w celu pozyskiwania funduszy 
unijnych lub dodatkowych środków finansowych i materialnych na rzecz szkoły lub klasy, 

c) promuje szkołę za zewnątrz poprzez udział w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, instytu-
cjach, 

d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie, 

e) wzorowo organizuje pracę i wypełnia administracyjną i gospodarczą funkcję szkoły, 

f) właściwie realizuje plan finansowy szkoły, zgodnie z przepisami prawa (dyrektor), 

g) uzyskuje wymierne efekty w kierowaniu i zarządzaniu szkołą (dyrektor), 

h) stosuje rozwiązania innowacyjne i podejmuje inne działania pozwalające przydać szkole orygi-
nalności i wzmacniające poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą (dyrektor). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Barski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


