Uchwała Nr X/101/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 967 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Ostróda uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie trybu
i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
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Załącznik do uchwały Nr X/101/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
§ 1. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły z tym, że:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Ostróda, zwanego dalej Wójtem.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej 1 roku.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody
uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej lub bardzo dobrej oceny pracy,
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Wójt, po
pedagogiczną i związki zawodowe.

wcześniejszym zaopiniowaniu przez radę

§ 2. 1. Nagrody, o których mowa w § 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie, jeżeli wystąpi
okoliczność uzasadniająca jej przyznanie.
§ 3. Wnioski o nagrodę Wójta składane są w Referacie Oświaty Urzędu Gminy Ostróda w terminie do
25 września każdego roku.
§ 4. 1 Z wnioskiem o nagrodę Wójta:
1) dla nauczyciela, wicedyrektora występuje dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora szkoły występuje Zastępca Wójta,
3) dla nauczycieli, związki zawodowe za pośrednictwem dyrektora szkoły.
2. Wzór wniosku o nagrodę Wójta stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5. 1. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą lub
bardzo dobrą ocenę pracy oraz spełniają co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 2.
2. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:
1) w zakresie pracy dydaktyczno –wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach zewnętrznych
uczniów, zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, turniejach, przeglądach
i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
e) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
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h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
i) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno – wychowawczej z innymi
nauczycielami, np. poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich,
j) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno wychowawczej,
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci
i młodzieży, m.in. narkomanii, alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub
placówki z rodzicami,
e) podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów,
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki oraz pracy uczniom i pracownikom szkoły,
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
b) zdobywa dla szkoły dodatkowe środki finansowe, na realizację projektów edukacyjnych
oraz wpływających na podniesienie jakości funkcjonowania szkoły lub placówki,
c) współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
e) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
f) wzorowo kieruje szkołą,
g) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
g) udziela pomocy nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie, nawiązuje współpracę
ze szkołami z innych stron kraju albo współpracę zagraniczną, przynoszącą konkretne efekty
dydaktyczno – wychowawcze,
h) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń,
instytucji.
§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
1)
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Załącznik
do Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród nauczycielom
za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
WNIOSEK
o przyznanie nagrody
Wójta
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody
Panu/Pani...................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zatrudnionemu/ej........................................................................................................................
(nazwa szkoły, placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)
....................................................................................................................................................
(stanowisko)
wykształcenie ..........................................................................................................................
staż pracy w szkole lub placówce ............................................................................................
dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora - rok otrzymania ...............
....................................................................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień) ................................................................
Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego z podaniem kryteriów wynikających
z uchwały
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................
Opinia Rady Pedagogicznej
......................................................................................................................................................
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis)
Opinia Związków Zawodowych
.......................................................................................................................................................
(miejscowość i data)
(pieczęć i podpis)
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę
ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Organ prowadzący szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków
zabezpieczonych w budżetach w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli. Określa również sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego
i nagrody dyrektorów szkół.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za
osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostróda:
Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładową Organizacją Związkową
NSZZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.
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