UCHWAŁA Nr X/86/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 5 września 2007 roku
w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki,
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z
2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 i z
2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami: z 2006 r. Nr 170,
poz.1218 i Nr 220, poz.1600 i z 2007 r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542 i Nr 102, poz.689)
Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:
§1
Ustala się „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki, za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały wynika z ustawowego obowiązku ustalenia przez organ prowadzący
szkoły kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli zatrudnionych w podległych placówkach oświatowych, za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Treść Regulaminu została zaopiniowana przez nauczycielskie związki zawodowe.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/86/07
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 5 września 2007 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki,
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki oświatowe wymienione w art.3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pszczółki,
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, o których mowa w pkt.1.
§2
Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach Gminy Pszczółki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
zwany w dalszej części Regulaminem, określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.
§3
Na nagrody, w ramach specjalnego funduszu na nagrody, przeznacza się 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym:
a) 0,8 środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora w budżecie szkoły,
b) 0,2 środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego w budżecie
Gminy.
§4
1. Nagrodę ze specjalnego funduszu na nagrody może otrzymać nauczyciel, który posiada
minimum roczny staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz spełnia co najmniej pięć z niżej
wymienionych kryteriów:
1) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu,
2) legitymuje się uzyskiwaniem przez uczniów wysokich lokat w konkursach, olimpiadach,
przeglądach, zawodach gminnych, rejonowych, wojewódzkich lub krajowych,
3) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami mającymi trudności
w nauce,
4) wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania,
5) wspiera rozwój ucznia poprzez kształtowanie aktywnych, twórczych i otwartych postaw,
6) organizuje zajęcia oraz imprezy o znaczących walorach dydaktycznych, wychowawczych
i poznawczych, wynikające z potrzeb oraz zainteresowań uczniów,
7) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów agresji,
patologii społecznej i uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

8) skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze uczniów,
9) efektywnie współpracuje z rodzicami,
10) aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego,
11) doskonali się zawodowo.
2. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
w szkole. Przyznając nagrodę, pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1) tworzy w szkole jak najlepsze warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczych, w szczególności:
a) inspiruje nauczycieli do tworzenia i realizowania autorskich programów
dydaktycznych oraz wychowawczych,
b) wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia
jakości pracy szkoły,
c) stwarza warunki sprzyjające rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
d) doskonali się zawodowo,
e) stwarza warunki i motywuje nauczycieli do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności,
f) właściwie sprawuje nadzór pedagogiczny,
2) angażuje się w realizację zadań szkoły, co skutkuje wzrostem jej znaczenia w środowisku lokalnym, w szczególności
a) efektywnie realizuje politykę oświatową gminy,
b) realizuje koncepcję szkoły otwartej na środowisko lokalne (udział w imprezach,
konkursach, uroczystościach, przeglądach organizowanych przy współpracy z rodzicami i innymi podmiotami),
c) poszerza ofertę edukacyjną w ramach środków pozabudżetowych,
d) podejmuje inne działania mające na celu promowania szkoły,
3) tworzy wysoką jakość świadczonej pracy, związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, a w szczególności:
a) racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi szkoły,
b) podejmuje działania zapewniające utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
c) podejmuje działania na rzecz poprawy bazy materialnej szkoły,
d) efektywnie prowadzi politykę kadrową, tworząc dobry klimat pracy, właściwie
kształtując stosunki międzyludzkie oraz skutecznie i umiejętnie rozwiązując
ewentualne konflikty.
3. Organ prowadzący, przyznając nagrodę, będzie brał pod uwagę kryteria zawarte w ust.2
§5
1. Nagrody, o których mowa w § 4 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej albo
jubileuszu placówki. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący oraz dyrektor mogą
przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
2. Nauczyciel może otrzymać nagrodę organu prowadzącego niezależnie od otrzymanej
w ciągu roku nagrody dyrektora.
§6
Nagrody ze specjalnego funduszu na nagrody nauczycielom przyznają:
a) dyrektor - ze środków, o których mowa w § 3 pkt a,
b) organ prowadzący szkołę - ze środków, o których mowa w § 3 pkt b.

§7
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić:
a) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w kierowanej przez siebie szkole,
b) właściwe struktury nauczycielskich związków zawodowych - dla dyrektora i nauczyciela.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora mogą wystąpić:
a) właściwe struktury nauczycielskich związków zawodowych,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
3. Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły mogą z własnej inicjatywy przyznać nagrodę,
z tym że dyrektor szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§8
Wniosek o przyznanie nagrody ze specjalnego funduszu na nagrody powinien
zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) nazwę szkoły, w której pracuje,
c) zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot,
d) szczegółowe uzasadnienie wniosku - opis osiągnięć kandydata w oparciu o kryteria
zawarte w § 4 Regulaminu.
§9
1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego rozpatruje i nagrody przyznaje Wójt Gminy
Pszczółki.
2. Wnioski o nagrodę dyrektora rozpatruje i nagrody przyznaje dyrektor danej szkoły.
3. Wnioski o nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły należy składać w sekretariatach odpowiednio: Urzędu Gminy / szkoły, w terminie na dwa tygodnie przed planowanymi uroczystościami.
4. Wnioski niespełniające wymogów określonych w § 8 ust.1 lub złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
§ 10
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda odpowiednio: organu prowadzącego /
szkoły otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

