UCHWAŁA NR XXXII/192/2010
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 2, w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1228, Nr 220, poz. 1600, z 2007
r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr
191, poz. 1369, z 2007 r. Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800/ po zasięgnięciu opinii Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu oraz Związku
Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Toruniu
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ze specjalnego
funduszu, tworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 2.

1. Środku specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przeznacza się na:
1) nagrody dyrektora szkoły - 80% środków funduszu;
2) nagrody Wójta Gminy - 20% środków funduszu.
2. Nagrody mają charakter uznaniowy.

§ 3.

1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 1 może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku oraz spełnieniu co najmniej 3 z
następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach i
egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich
metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów
i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem
uczniów do udziału w zawodach II stopnia /okręgowych/ lub III stopnia
/centralnych/ ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów /zespół uczniów/ I – III miejsca w konkursach, zawodach,
przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami
uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i
środowiskowe,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich i patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w
szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) 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,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy
współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli
podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
2. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród
bierze się pod uwagę:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie
właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom
administracji i obsługi;
2) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły;
3) działanie na rzecz integracji środowiska oświatowego w gminie,
4) prawidłowe administrowanie podległą placówką w zakresie spraw
organizacyjnych i finansowych;
5) wykazywanie troski o stan bazy dydaktycznej;
6) efektywną współpracę z organem prowadzącym;
7) pracę na rzecz środowiska lokalnego.
§ 4.

1. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji Wójta Gminy przyznaje Wójt
Gminy.

§ 5.

Wnioski o nagrodę Wójta Gminy oraz o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać
organy szkoły oraz przedstawiciele związków zawodowych z placówek
oświatowych.

§ 6.

1. Wnioski, o których mowa w § 5 składa się do 30 września każdego roku.
2. Wniosek o nagrodę powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, staż pracy nauczyciela oraz nazwę szkoły, w której jest
zatrudniony;
2) szczegółowe uzasadnienie;
3) datę i podpis składającego wniosek.

§ 7.

Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach wójt gminy albo dyrektor szkoły może przyznać nauczycielowi
nagrodę w innym czasie.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

w Dzienniku

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Drewnowski

