
UCHWAŁA NR XXX.179.2017
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189 z późn. zm.) Rada Gminy Domaszowice, uchwala:

§ 1. 1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody za specjalnego funduszu nagród zgodnie z art. 49 - Karty 
Nauczyciela.

2. W budżecie Gminy Domaszowice tworzy się corocznie specjalny fundusz nagród w wysokości 1% 
planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody 
dyrektorów szkół i przedszkoli z czego:

a) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

b) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

3. Nagrody przyznają:

1) ze środków o których mowa w ust. 2 lit. a, dyrektor placówki – nauczycielom;

2) ze środków o których mowa w ust. 2 lit. b, Wójt Gminy – dyrektorom i nauczycielom.

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole (przedszkolu) co najmniej 2 lat.

6. Przyznana nagroda jest uzależniona od efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (przedszkola) a w szczególności:

1) w zakresie pracy wychowawczej za:

a) dokonywanie pozytywnych zmian w zespole zachowań pod wpływem oddziaływania wychowawcy 
z zakresu:

- integrowania zespołu,

- zdyscyplinowania,

- aktywności społecznej,

- udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,

- frekwencji na zajęciach lekcyjnych,

- udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

- wyników nauczania.

b) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole, w klasie (wycieczki, biwaki, udział 
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp.),

c) organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, imprez kulturalnych 
i rekreacyjnych, udział dzieci w konkursach, przeglądach, festiwalach i wystawach,

d) przygotowanie i wzorowe zorganizowanie uroczystości szkolnej,

e) zdobycia wyróżnienia przez zespół klasowy, organizację, koło którego nauczyciel jest opiekunem,

f) prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie jednej z form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci.

2) w zakresie pracy dydaktycznej za:

a) stwierdzone sprawdzianami przynajmniej dobre wyniki nauczania danego przedmiotu,
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b) udział uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach itp. a zwłaszcza zakwalifikowanie się uczniów do 
grupy laureatów,

c) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami napotykającymi na trudności 
w nauce;

3) w zakresie pracy opiekuńczej za:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącym z rodzin 
moralnie zaniedbanych, udzielanie pomocy uczniom z zaburzeniami rozwoju oraz zagrożonym 
niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia w grupie,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci w tym narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa i innych,

c) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalno - oświatowymi, zakładami pracy, służbą 
zdrowia, policją, sądami dla nieletnich, organizowanie konsultacji i wykładów pedagogicznych dla 
rodziców;

4) W zakresie realizacji innych zadań statutowych, między innymi za:

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez nowoczesne i funkcjonalne urządzanie pracowni 
przedmiotowej, klasopracowni, gabinetu. Opracowanie przykładowych rozkładów materiałów i konspektów 
w zakresie nowych programów nauczania, opracowanie testów sprawdzających wiedzę ucznia, 
udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli.

7. Nagroda może być przyznana nauczycielowi szkoły, przedszkola, który:

1) posiada wyróżniającą  ocenę pracy;

2) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, lub

b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c) działań innowacyjnych, lub

d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym;

3) swoim działaniem i pracą przyczynia się do rozwoju i poprawy warunków nauki i pracy w kierowanej przez 
siebie placówce;

4) wykazuje dbałość o powierzone mu mienie i gospodarnie nim zarządza;

5) właściwie gospodaruje środkami finansowymi;

6) pozyskuje dla placówki środki poza budżetowe;

7) współpracuje ze środowiskiem lokalnym w tym z rodzicami i organizacjami pozarządowymi;

8) wywiera pozytywny wpływ na zespół którym kieruje, mobilizuje nauczycieli do efektywnej pracy 
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Skutecznie zachęca do podejmowania dodatkowych zajęć 
poszerzających ofertę dydaktyczno - wychowawczą szkoły z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji 
dzieci.

8. Wniosek o przyznanie nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) organ prowadzący szkołę - dla dyrektora szkoły. Umotywowane wnioski należy składać w sekretariatach szkół, 
przedszkola, Urzędu Gminy do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
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9. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

10. Wnioski o przyznanie nagród Wójta Gminy - opiniuje komisja powołana przez Wójta w drodze 
zarządzenia.

11. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody dyrektora dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły 
(przedszkola). Nagrody Wójta, biorąc pod uwagę opinię komisji - Wójt Gminy.

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt 
osobowych.

13. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 8, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/151/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XXX.179.2017

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 listopada 2017 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY (DYREKTORA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA)

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy (dyrektora szkoły, przedszkola)

panu/i

…………………....…………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

urodzonemu/ej

…………………………………………………………………………………………………………

(data i miejsce)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(wykształcenie, staż pracy w szkole/przedszkolu)

zatrudnionemu/ej

…………………………………………………………………………………………………………

(nazwa szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony)

…………………………………………………………………………………………………………

(stanowisko)

…………………………………………………………………………………………………………

(dotychczas otrzymane nagrody – data)

…………………………………………………………………………………………………………

(ostatnia ocena pracy – data i stopień)

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

Organ występujący z wnioskiem:

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

(miejscowość i data, pieczęć organu i podpis)

Opinia Komisji Nagród:

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Decyzja wójta gminy/dyrektora szkoły/przedszkola :

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….
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