UCHWAŁA Nr XXII/230/05
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 18 lutego 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Rymanów.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 2 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081,
Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz 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,
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) – po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział
w Rymanowie oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Krośnie – Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy
Rymanów dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach przez nią prowadzonych.
2. Środki ze specjalnego funduszu nagród tworzonego w wysokości co najmniej 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, w części stanowiącej 70 %
funduszu przekazuje się bezpośrednio do szkół na nagrody przyznawane nauczycielom
przez dyrektorów, zaś 30 % środków przeznacza na nagrody Burmistrz Gminy.
§2
1. Nagrody dla nauczycieli przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym
terminie, w szczególności z okazji ukończenia roku szkolnego albo uroczystości
szkolnych odbywanych w innym czasie.
§3
1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi tylko w formie pieniężnej po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2. Nagroda Burmistrza Gminy wynosi 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela

3. Nagroda dyrektora szkoły wynosi do 75 % średniego wynagrodzenia
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

nauczyciela

§4
1. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2 może być przyznana nauczycielowi, który posiada
wyróżniająca ocenę pracy ustaloną w ostatnich pięciu latach pracy pedagogicznej oraz
spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów;
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 uczniów do
udziału w olimpiadach przedmiotowych i udziałem uczniów w konkursach,
zawodach, przeglądach i festiwalach gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich;
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
z uczniami mającymi trudności w nauce;
e) jest zaangażowany w prace na rzecz środowiska lokalnego;
f) przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe związane
w szczególności z nadaniem szkole imienia, wręczeniem sztandaru lub dniem
patrona szkoły;
g) prowadzi aktywną działalność wychowawczą w klasie lub w szkole przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów w przestawieniach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach;
h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;
i) uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu letniego lub zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami, stowarzyszenia i rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły i rozwija formy współdziałania szkoły
z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących
prace w zawodzie nauczyciela.
§5
1. Ustala się dodatkowe kryteria dla dyrektorów szkół, których spełnienie jest warunkiem
przyznania nagrody:
a) racjonalna gospodarka środkami finansowymi w tym:

b)
c)
d)
e)

wykorzystanie środków budżetowych,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
aktywność pozalekcyjna placówki,
inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego,
czystość i estetyka szkoły oraz jej otoczenia,
umiejętności w zakresie stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej
atmosfery pracy,
f) rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
g) wyniki pracy szkoły,
h) poprawność pod względem formalno – prawnym podejmowanych decyzji.
§6
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy może
wystąpić:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Szkoły,
d) Rada Rodziców,
e) Zakładowe Organizacje Związkowe
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Szkoły,
d) Rada Rodziców,
e) Zakładowe Organizacje Związkowe
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy dyrektorowi szkoły może
wystąpić:
a) Z-ca Burmistrza,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Szkoły,
d) Rada Rodziców,
e) Zakładowe Organizacje Związkowe,
§7
Burmistrz Gminy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może z własnej inicjatywy
przyznać nagrodę. W tym wypadku wniosek nie podlega opiniowaniu przez komisję, o której
mowa w § 9 ust. 1
§8
Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1-3 składa się w terminie do dnia 30 września każdego
roku według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały
§9
1. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3 opiniuje komisja nagród powołana
zarządzeniem Burmistrza Gminy.
2. W skład komisji nagród, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
a) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego, w tym jeden z nich pełni rolę
przewodniczącego,
b) po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych Zrzeszających nauczycieli

3. Wnioski, o których mowa w § 6 ust. 2 opiniuje komisja nagród powołana zarządzeniem
dyrektora szkoły.
4. W skład komisji nagród, o której mowa w ust. 3 wchodzą:
a) dyrektor lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji
b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej
c) po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli
danej szkoły
§ 10
Fakt przyznania nagrody Burmistrza Gminy lub dyrektora szkoły potwierdza się dyplomem,
którego oryginał otrzymuje nauczyciel, a odpis dyplomu dołącza się do jego teczki akt
osobowych.
§ 11
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 12
Traci moc Uchwała Nr XVI/173/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
Rymanów.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Załącznik
do regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli
za
ich
osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze

Wniosek
o przyznanie nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze
Pana/Pani .............................................................................................
(imię i nazwisko)

urodzonemu/ej .....................................................................................
(data)

..............................................................................................................
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w .............................................................................
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

.............................................................................................................
(stanowisko)

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

.............................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego.

Wnioskodawca
........................................
(miejscowość i data)

...........................
(pieczęć)

.....................
(podpis)

