
Uchwała Nr XXX/124/2009 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 23 września 2009 r. 

 
w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli. 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.1) u c h w a l a   s i ę,  co następuje: 
 

§ 1.  Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
 osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
 oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków 
 na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania 
 kandydatów do nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
 prowadzonych przez Gminę Świedziebnia. 
 
§ 2. Nauczycielowi moŜe być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu 
 nagród w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
 z podziałem na: 

1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy; 
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. 
 

§ 3. 1. Nagroda, o której mowa w § 2 moŜe być przyznana nauczycielowi po 
  przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.  
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy,         
            z tym Ŝe nauczyciele (dyrektorzy) typowani do nagrody powinni 
            posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy z ostatnich 5 lat i spełniać 
     odpowiednio co najmniej trzy z następujących kryteriów: 
 1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:  

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych 
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdraŜania 
nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji, 

c) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach okręgowych 
lub centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) – co najmniej III miejsca 
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich, 

 
                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, 
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800. 



 
d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami 

uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, 
e) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości 

szkolnych lub środowiskowych, 
f) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie, 

szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i wypoczynkowych, 

h) prawidłowa organizacja i prowadzenie letniego lub zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, 

i) osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 
 2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
  a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym 
   w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin 
   ubogich lub patologicznych, 
  b) prowadzenie    działalności     mającej     na    celu    zapobieganie 
   i   zwalczanie   przejawów   patologii   społecznej  wśród  dzieci 
   i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 
  c) organizowanie współpracy 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 młodzieŜy, 
  d) organizowanie udziału rodziców w Ŝyciu szkoły, rozwijanie form 
   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 pracę w zawodzie nauczyciela. 
        3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub nagrodę dyrektora szkoły mogą 
 składać: 

1) organy szkoły; 
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 4. Wnioski   o   nagrodę   Wójta   Gminy   składa   się   w  Urzędzie Gminy, 
  a o nagrodę dyrektora w szkole. 
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 3, naleŜy składać do dnia 25 września 
  danego roku i winny one zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staŜ 
pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody 
i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody. 
 6. Nagrody  mogą  być  przyznawane takŜe z inicjatywy własnej Wójta 
  Gminy oraz dyrektora szkoły. 
 
 



 
 7. Nagrody    przyznaje    się    z    okazji   Dnia   Edukacji   Narodowej. 
  W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, moŜe 
  przyznać   nagrodę   w   innym   czasie  według  zasad  określonych 
  w niniejszej uchwale.   
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
 Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
         

 
      
        Przewodniczący Rady 
        (-) Kazimierz Bejger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący 
szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 
ze środków zabezpieczonych w budŜecie organu prowadzącego w wysokości co 
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych  (art. 49 ust. 1 
Karty Nauczyciela). 
 Zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Świedziebnia były dotychczas uregulowane 
Uchwałą Nr XXVI/110/2009 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 1 kwietnia 
2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli łącznie z innymi 
składnikami wynagrodzeń nauczycieli. 
 W przedmiotowej uchwale proponuje się zasady przyznawania nagród 
ująć w odrębnej uchwale. Do podjęcia uchwały w sprawie zasad przyznawania 
nagród nie jest konieczne uzgodnienie jej projektu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, a jedynie zaopiniowanie uchwały przez związki 
zawodowe. 
 Uchwała ta nie skutkuje dodatkowo wzrostem kosztów utrzymania szkół 
w 2009 r., gdyŜ środki na nagrody w wysokości 1% planowanego funduszu 
wynagrodzeń osobowych są uwzględnione w budŜecie gminy na 2009 rok. 
 Uchwała ma charakter porządkowy. 
 
 
        Przewodniczący Rady 
        (-) Kazimierz Bejger 
 


