
Załącznik do Uchwały Nr XXII/124/08
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

REGULAMIN
określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli

ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 49 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustala się, co następuje: 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

    § 1.  Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w budżecie Gminy 
Kowiesy z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Niniejszy  regulamin  stosuje  się  do  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  podstawowych, 
oddziałach przedszkolnych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowiesy

     § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w § 1.ust. 2,
2) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w 

§ 1.ust. 2
3) szkole – należy rozumieć przez to : oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum ,  
      dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowiesy,
4) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP działający 

na terenie Gminy Kowiesy.
5) nagrodzie organu prowadzącego – rozumie się przez to nagrodę Wójta Gminy Kowiesy.

ROZDZIAŁ II
SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW 

   § 3.  W  budżecie  Gminy  Kowiesy  tworzy  się  specjalny  fundusz  nagród  dla  nauczycieli  w 
wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:
1) 60% środków  funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
2) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

ROZDZIAŁ III
KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

      § 4.1  Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są 
nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 
pracy zawodowej. 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2.  Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają  co 
najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o 
których mowa w ust. 4.
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3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagród:

1) W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a)   osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone standardowymi narzędziami 

pomiaru dydaktycznego, w tym w szczególności wynikami ze sprawdzianów i 
egzaminów uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b)  podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji.

c)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do 
udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), wojewódzkich konkursach

     przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach, zawodach, 
turniejach na szczeblu powiatowym.

d)  posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami
     mającymi trudności w nauce,
e) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej bądź 

życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 

wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
e) realizuje zadania związane z bezpieczeństwem uczniów.

3) W zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły z funduszy unijnych i krajowych
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym oraz z radą pedagogiczną i radą 

rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i psychiatryczną.

4) 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,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i 

stowarzyszeniach oraz instytucjach,
 5. Kryteria, o których mowa w ustępie 4. odnoszą się również do przyznawania nagród dla
    dyrektorów szkół.

§ 5.1  Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Nagrody mogą być również przyznane z okazji jubileuszu lub świąt szkoły, lub w innych
     szczególnie uzasadnionych przypadkach.
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3. Nagrody nauczycielom przyznają:
    1) ze środków, o których mowa w § 3 pkt. 1 - dyrektor szkoły,
    2) ze środków o których mowa w  § 3 pkt. 2 – Wójt Gminy z własnej inicjatywy bądź na wniosek 

dyrektora złożony w terminie do 15 września.
4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody wójta lub dyrektora stanowią odpowiednio załączniki nr 

1 i 2 do regulaminu.
5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza 
      się w jego teczce akt osobowych.

3



Załącznik Nr 1 do regulaminu określającego tryb i
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze

WNIOSEK
o przyznanie nagrody wójta ................................ 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Panu/Pani ...........................................................................................................................................

urodzonemu/j ......................................................................................................................................
 (data i miejsce urodzenia)

.............................................................................................................................................................
(wykształcenie – stopień i kierunek oraz staż pracy pedagogicznej)

zatrudnionemu/j   w ............................................................................................................................
 (nazwa szkoły, placówki, wymiar zatrudnienia)

.............................................................................................................................................................
(stanowisko i stopień awansu zawodowego)

 ............................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora – rok otrzymania)

Opinia rady pedagogicznej
Wniosek zaopiniowano ............................................... na posiedzeniu w dniu ________ uchwała Nr 
________ lub protokół Nr ________ .

UZASADNIENIE
Pan/i  ...............................................................wyróżniał/a  się  w realizacji  zadań na  zajmowanym 
stanowisku, w tym: ..............................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................

Organ przedstawiający wniosek 

............................................   ...............................   ...............................
(miejscowość i data)         (pieczątka)                          (podpis) 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w celach  związanych  z procedurą  wyłaniania 
kandydatów  do  nagrody.  Zostałem/am poinformowany/a  o przysługującym mi  prawie  wglądu  do  swoich 
danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania. 

.........................................................                                                 ....................................... 
(miejscowość i data)                                                                    (podpis nauczyciela)
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Załącznik Nr 2 do regulaminu określającego tryb i  
kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze  
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze

  

WNIOSEK
o przyznanie nagrody dyrektora ................................ 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Panu/Pani ...........................................................................................................................................

urodzonemu/j .....................................................................................................................................
 (data i miejsce urodzenia)

.............................................................................................................................................................
(wykształcenie – stopień i kierunek oraz staż pracy pedagogicznej)

zatrudnionemu/j   w .............................................................................................................................
 (nazwa szkoły, placówki, wymiar zatrudnienia)

.............................................................................................................................................................
(stanowisko i stopień awansu zawodowego)

 ............................................................................................................................................................ 
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora – rok otrzymania)

Opinia rady pedagogicznej
Wniosek zaopiniowano ...............................................  na  posiedzeniu  w dniu  _______________ 
uchwała Nr _________________ lub protokół Nr ________ .

UZASADNIENIE

Pan/i  ...................  ...............................wyróżniał/a  się  w realizacji  zadań  na  zajmowanym 
stanowisku, w tym: ..............................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................

Organ przedstawiający wniosek 

............................................   ...............................   ...............................
(miejscowość i data)                                   (pieczątka)                         (podpis) 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w celach  związanych  z procedurą  wyłaniania 
kandydatów  do  nagrody.  Zostałem/am poinformowany/a  o przysługującym mi  prawie  wglądu  do  swoich 
danych osobowych, ich poprawiania i kontroli przetwarzania. 

.................................                                                 ....................................... 
           (miejscowość i data)                                                                    (podpis nauczyciela)
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