
Uchwała Nr XXIII/138/2009 z dnia 22 kwietnia 2009  r.

w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust. 2

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 674 ze

zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta, po zasięgnięciu opinii

związków zawodowych i zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury,

Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie

pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 2

1.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 1%

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w

rocznym planie finansowym jednostki oświatowej.

2.Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1)nagrody organu prowadzącego w wysokości 30% planowanych środków,

2)nagrody dyrektora szkoły w wysokości 70% planowanych środków.

§ 3

1.Nagrody, o których mowa w § 2 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w

innym terminie.

§ 4

1.Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co

najmniej roku.

2.Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma charakter uznaniowy.

3.Dyrektor i nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom,

którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 5



1.Nagrodę dla wicedyrektora i nauczyciela przyznaje dyrektor.

2.Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora może również

wystąpić wicedyrektor, rada pedagogiczna i organizacje związkowe.

3.Wniosek podpisuje wnioskodawca.

§ 6

1.Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego występują:

1)dla dyrektora: Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, związki zawodowe

działające w oświacie na terenie gminy oraz wójt z własnej inicjatywy,

2)dla wicedyrektora i nauczyciela: wójt lub dyrektor szkoły po zaopiniowaniu

wniosku przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły oraz związki zawodowe

działające w oświacie na terenie gminy.

2.Wniosek podpisuje osoba upoważniona do występowania o nagrodę organu

prowadzącego.

3.Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego należy składać w Urzędzie

Gminy Żyrzyn w terminie do 30 września każdego roku lub z 2-tygodniowym

wyprzedzeniem, jeżeli występują okoliczności szczególne.

4.Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora placówki oświatowej i nagrody organu

prowadzącego podlegają zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w

oświacie na terenie gminy.

5.Wzór wniosków, o których mowa w § 5 i 6 stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 7

Nauczyciel może otrzymać nagrodę jeżeli spełnia przynajmniej trzy z niżej

wymienionych warunków:

1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i

egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje

egzaminacyjne,

2) prowadzi działalność innowacyjną w zakresie nowatorskich metod nauczania i

wychowania, prowadzenia autorskich programów nauczania i wychowania

potwierdzonych zamierzonymi efektami,

3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów

do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajęciem przez

uczniów (zespołu uczniów) wysokich miejsc w konkursach, zawodach,

przeglądach i festiwalach,



4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub

uczniami mającymi trudności w nauce,

5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

takie jak: nadanie szkole imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły,

uroczystości patriotyczne.

6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub grupie przez

organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych,,

koncertach, wystawach i spotkaniach,

7) prowadzi zajęcia nadobowiązkowe, organizuje imprezy kulturalne, sportowe,

rekreacyjne i wypoczynkowe na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,

8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dzieci i

młodzieży,

9) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

10)organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej

sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub

patologicznych,

11)prowadzi działalność mającą na celu profilaktykę uzależnień,

12)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,

13)organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły

z rodzicami,

14)organizuje współpracę szkoły z instytucjami i organizacjami społecznymi w

celu wspomagania działalności szkoły,

15)pozyskuje fundusze na interesujące działania edukacyjne,

16)zapewnienia bezpieczeństwo uczniom podczas zajęć i uroczystości szkolnych.

§ 8

Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze uzależnione

są od spełnienia przynajmniej trzech z poniższych warunków wynikających z

pełnienia funkcji:

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,

2) osiągania wysokiego poziomu pracy szkoły w dziedzinie dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej,

3) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi przyznanymi szkole,



4) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,

5) dbania o bazę i wyposażenie szkoły,

6) doboru kadry z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnego kierowania nią

oraz sprawnego rozwiązywania spraw pracowniczych,

7) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem lokalnym,

8) właściwej organizacji pracy pracowników administracyjnych,

9) właściwej współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym,

10)zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć i uroczystości szkolnych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Załącznik do uchwały Nr XXIII/138/2009 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 

W N I O S E K  
o przyznanie nagrody: Dyrektora Placówki Oświatowej/Wójta Gminy Żyrzyn * 

 

Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora placówki): …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………… 

Wykształcenie: ……………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły (placówki): …………………………………………………………………… 

Staż pracy pedagogicznej ogółem: …………………………………………………………. 

Data rozpoczęcia pracy w danej szkole (palcówce): ………………………………………. 

Zajmowane stanowisko (funkcja): …………………………………………………………. 

Stopień awansu zawodowego: ………………………………………………………………. 

Dotychczas otrzymane nagrody – rok: …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                          

                                                                                        …………………………………… 

                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 

Opinia rady pedagogicznej/rady szkoły *: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                   ………………………………………. 

                                                                                                         (podpis ) 

Opinia związków zawodowych działających w oświacie na terenie Gminy Żyrzyn: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                       …………………………………….. 

                                                                                                          (podpis) 

 

*-niepotrzebne skreślić 


