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4791
UCHWA£A Nr XII/86/2007 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkó³ i placówek prowadzonych przez Gminê Osieczna
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala:

REGULAMIN
OKRELAJ¥CY TRYB I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO
FUNDUSZU NAGRÓD ZA ICH OSI¥GNIÊCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli za zajêcia dydaktyczno - wychowawcze
ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego
w bud¿ecie Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na
nagrody organu prowadz¹cego i dyrektorów szkó³.
2. Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli
zatrudnionych w gimnazjach, szko³ach podstawowych, przedszkolach - oddzia³ach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminê Osieczna.
3. Ilekroæ w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora jednostki,
o której mowa w ust. 2,
2) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia - rozumie siê przez
to nauczycieli, o których mowa w ust. 1,
3) szkole bez bli¿szego okrelenia - nale¿y przez to
rozumieæ: przedszkole, oddzia³ przedszkolny, szko³ê podstawow¹, gimnazjum, szko³ê, zespó³ szkó³, schronisko
m³odzie¿owe,
4) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê przez to
Zarz¹d Ogniska ZNP dzia³aj¹cy przy Zespole Szkó³
w Osiecznej i przy Zespole Szkó³ w K¹kolewie,
5) nagrodzie organu prowadz¹cego - rozumie siê przez to
nagrodê Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna.
ROZDZIA£ II
Sposób podzia³u rodków
§2. W bud¿ecie Miasta i Gminy Osieczna tworzy siê
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokoci co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, z tym ¿e:
1) 80% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody
dyrektora szko³y,

2) 20% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego zwanego dalej nagrodami Burmistrza Miasta i Gminy.

ROZDZIA£ III
Wysokoæ nagród
§3. 1. Wysokoæ nagrody Burmistrza Miasta i Gminy ustala
siê w wysokoci, co najmniej 80% wynagrodzenia nauczyciela
sta¿ysty z wykszta³ceniem magistra.
2. Wysokoæ nagrody dyrektora nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
30% wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty z wykszta³ceniem
magistra.
ROZDZIA£ IV
Kryteria przyznawania nagród
§4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy i przyznawane s¹ nauczycielom za szczególne oraz wybitne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze i
opiekuñcze w pracy zawodowej. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1
roku.
2. Nagroda organu prowadz¹cego zwana dalej
nagrod¹ Burmistrza Miasta i Gminy mo¿e byæ przyznana
dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹
ocenê pracy pedagogicznej lub pozytywn¹ ocenê dorobku
zawodowego oraz spe³niaj¹ odpowiednio, co najmniej 5
z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
3. Nagroda dyrektora mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który posiada, co najmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej lub pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego oraz spe³nia
odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w
ust. 4
4. Ustala siê nastêpuj¹ce
nauczycielom nagrody:

kryteria

przyznawania
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1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej:
a) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególnoci
potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem siê uczniów do udzia³u w zawodach co najmniej 1 stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez uczniów
(grupê uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach,
turniejach przegl¹dach i festiwalach na szczeblu co
najmniej gminnym,
d) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj¹cymi
trudnoci w nauce,

d) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y lub placówki,
rozwija formy wspó³dzia³ania szko³y lub placówki z
rodzicami;
3) w zakresie innej dzia³alnoci statutowej szko³y:
a) troszczy siê o mienie szko³y, polepszanie bazy dydaktycznej,
b) anga¿uje siê w remonty i inwestycje realizowane
w szkole,
c) zdobywa dodatkowe rodki finansowe dla szko³y,
d) prawid³owo realizuje bud¿et szko³y (plan finansowy),
e) promowaniu szko³y poprzez udzia³ w pracach
ró¿nych organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ wspieraj¹cych dzia³alnoæ owiatow¹ i opiekuñcz¹
f) dobrze wspó³pracuje z samorz¹dem terytorialnym
i lokalnym oraz z rad¹ pedagogiczn¹ i rad¹ rodziców,
g) pozyskuje sponsorów i sojuszników szko³y,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystoci szkolne
i rodowiskowe,

h) prowadzi lekcje lub zajêcia otwarte dla innych
nauczycieli,

f) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

i)

prawid³owo prowadzi nadzór pedagogiczny,

j)

wzorowo kieruje szko³¹,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i
wypoczynkowe,
h) posiada osi¹gniêcia w pracy pozalekcyjnej,
i)

sprawuje opiekê na organizacjami spo³ecznymi
dzia³aj¹cymi w szkole,

j)

osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,

k) uzyskuje szczególne osi¹gniêcia w doskonaleniu
nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania
l)

umiejêtnie dzieli siê swoj¹ wiedz¹ i dowiadczeniami
z pracy dydaktyczno - wychowawczej z innymi
nauczycielami,

³)

posiada publikacje z zakresu dzia³alnoci owiatowej,
a w szczególnoci z pracy dydaktyczno - wychowawczej;

2) w zakresie pracy opiekuñczej:
a) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cych z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii wród m³odzie¿y,
w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, policj¹, poradni¹ psychologiczno
- pedagogiczn¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania dzieci i
m³odzie¿y,

k) prawid³owo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹;
4) w zakresie dzia³alnoci pozaszkolnej, polegaj¹cej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie
nauczyciela,
c) promowaniu szko³y poprzez udzia³ w pracach
ró¿nych organizacji spo³ecznych i stowarzyszeniach
oraz instytucjach.
ROZDZIA£ V
Tryb zg³aszania kandydatów do nagrody
§5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy mo¿e wyst¹piæ:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szko³y,
b) wizytator Kuratorium Owiaty terytorialnie odpowiedzialny za gminê,
c) rada pedagogiczna,
d) rada rodziców,
e) zak³adowe
nauczycieli.

organizacje

2) dla dyrektora szko³y:

zwi¹zkowe

zrzeszaj¹ce
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a) wizytator Kuratorium Owiaty terytorialnie odpowiedzialny za gminê,

3. Nagrodê, o której mowa w ust. 1 pkt l mo¿e z w³asnej
inicjatywy przyznaæ dyrektor szko³y.

b) rada pedagogiczna,

4. Nagrodê, o której mowa ust. 1 pkt 2 mo¿e z w³asnej
inicjatywy przyznaæ Burmistrz Miasta i Gminy.

c) rada rodziców.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szko³y
mo¿e wyst¹piæ:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) zwi¹zki zawodowe zrzeszaj¹ce nauczycieli (dzia³aj¹ce
w szkole).
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodê nale¿y podaæ
konkretne i wymierne efekty osi¹gane przez osobê nominowan¹ do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 okrela
za³¹cznik do regulaminu.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nale¿y
sk³adaæ do 15 wrzenia odpowiednio:
1) o nagrodê Burmistrza Miasta i Gminy do Urzêdu Miasta
i Gminy Osieczna,
2) o nagrodê dyrektora do sekretariatu szko³y.
6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
i Gminy sk³adane przez dyrektora szko³y, radê rodziców
wymagaj¹ wczeniejszego ich zaopiniowania przez radê pedagogiczn¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb przyznawania nagród
§6. 1. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze rodków, o których mowa §2 pkt 1 - dyrektor szko³y,
2) ze rodków, o których mowa §2 pkt 2 - Burmistrz Miasta
i Gminy.
2. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego
zaopiniowania przez radê pedagogiczn¹ i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe zrzeszaj¹ce nauczycieli.

W tym przypadku wnioski nie podlegaj¹ zaopiniowaniu
przez radê pedagogiczn¹ i zak³adowe organizacje zwi¹zkowe,
o których mowa w ust. 2.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2
przyznaje siê w terminie do dnia 14 padziernika ka¿dego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana
w innym terminie.
6. Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego teczce
akt osobowych.
7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
ROZDZIA£ VII
Przepisy koñcowe
§7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy
prawa pracy.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy w Osiecznej.
§9. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Ogniska
ZNP przy Zespole Szkó³ w Osiecznej i przy Zespole Szkó³
w K¹kolewie.
§10. Traci moc uchwa³a Nr III/13/2006 Rady Miejskiej
w Osiecznej z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkó³ i placówek
prowadzonych przez gminê Osieczna.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Osiecznej
() Roman Lewicki

