
UCHWAŁA Nr XXVII/178/09 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 

Dąbrowa.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Rada 

Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest gmina Dąbrowa za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§ 2. Ustala się następujący podział funduszu nagród utworzonego w wysokości 

1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli  z tym, że: 

1) 80% środków funduszu pozostawia  do dyspozycji dyrektorów szkół, 

2) 20% środków funduszu pozostawia do dyspozycji wójta gminy. 

 

§3. Z utworzonego specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przyznawane są nagrody 

Wójta Gminy i  Dyrektora Szkoły. 

 

§4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej  

5 z następujących kryteriów : 

1) w zakresie pracy dydaktyczno –wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach  

i egzaminach uczniów przeprowadzonych 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 

uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III 

stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 

zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, 

zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem uzdolnionym 

lub uczniem mającym trudności w nauce, 



e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub 

środowiskowe, takie jak np. dni patrona szkoły, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub 

placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów  

w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe rekreacyjne i wypoczynkowe 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla 

dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpiecznych zachowań uczniów w określonych sytuacjach, 

i) tworzy własną bazę pomocy dydaktycznych. 

 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym  

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 

ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie lub zwalczanie 

przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu 

ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 

rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy 

współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami. 

3) w zakresie innej działalności zawodowej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej podejmujących 

pracę w zawodzie nauczyciela, 

c) aktywnej współpracy z placówkami lub organizacjami 

wspomagającymi pracę szkoły, 

d) organizowaniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

e) zaangażowaniu w proces mierzenia jakości placówki i wprowadzaniu 

zmian, 

f) realizuje politykę kadrową szkoły i samorządu terytorialnego, 

g) angażuje się w prace remontowe i inwestycyjne realizowane w szkole, 

h) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków 

pozabudżetowych, 

i) inicjuje w szkole racjonalne rozwiązania organizacyjne, 

j) organizuje imprezy o zasięgu gminnym, 

k) wykazuje szczególną dbałość o mienie szkoły, 

l) wdraża nowatorskie formy przekazu zasad bezpieczeństwa na zajęciach 

organizowanych przez szkołę. 

 



§5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

§6.1. Nagroda  może być przyznawana nauczycielowi bez względu na jego 

stopień awansu zawodowego i wymiar czasu pracy. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej 

szkole jednego roku.  

 

§7.1. Nagrody dla nauczycieli są przyznawane każdego roku z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznawana 

w innym terminie.  

 

§8.1. Nagrody dla nauczycieli ze środków pozostających w dyspozycji 

dyrektora przyznaje dyrektor danej szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Zakładowej Organizacji Związkowej. 

2. Dyrektor w terminie do 31 sierpnia zapoznaje Radę Pedagogiczną  

z propozycją nagród dyrektora szkoły. 

 

§9. Nagrodę dla dyrektora szkoły przyznaje wójt z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Zakładowej Organizacji 

Związkowej. 

 

§10.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkole występuje dyrektor  szkoły. 

2. Kandydatów do nagrody Wójta mogą zgłaszać do dyrektora: Rada 

Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Szkoły, Zakładowa Organizacja 

Związkowa.  

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nagrody Wójta dla nauczycieli opiniuje Rada 

Pedagogiczna.  

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozpatruje i zatwierdza wójt. 

 

§11. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta dla dyrektorów lub nauczycieli 

należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół  

i Przedszkoli w Dąbrowie w terminie do 15 września każdego roku. 

 

§12. Przyznanie nagród potwierdza się dyplomem, którego kopię załącza się do 

akt osobowych nagrodzonego nauczyciela. 

 

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa. 

 

§14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/ prof. dr hab. iż. Piotr Wieczorek 

 


