
UCHWAŁA NR XXVII/152/2009  

RADY GMINY ZBÓJNO  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.

542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917,

z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Golubiu –

Dobrzyniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się  kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych

przez Gminę Zbójno.  

§ 2. 1. Środki na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród

dla nauczycieli wydatkuje się w następujący sposób: 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru

zajęć,  po przepracowaniu w szkole co najmniej roku i po spełnieniu większości wymienionych poniżej kryteriów

przyznawania nagród.  

§ 3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli: 

§ 4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród dla dyrektorów szkół: 

§ 5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są: 

§ 6 .  Nagrody, o których mowa w § 2 są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach i za zgodą Wójta Gminy w innym terminie.  

§ 7. Wnioski o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z uzasadnieniem składa się w terminie

do 30 września danego roku w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zbójnie – w przypadku

ubiegania się  o nagrodę  Wójta Gminy lub u właściwego dyrektora szkoły  – w przypadku ubiegania się  o nagrodę

dyrektora.  

§ 8. Fakt przyznania nagrody potwierdza się  dyplomem, a jego kopię  umieszcza się  w teczce akt osobowych

osoby nagrodzonej.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego.  

1) 70% funduszu nagród wyliczonego odrębnie dla każdej szkoły przeznacza się  na nagrody przyznawane przez

dyrektorów szkół, 

2) 2) 30% funduszu nagród przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy.

1) Osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej.

2) Osiąganie dobrych wyników nauczania potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów,

przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

3) Posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności

w nauce. 

4) Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły.

5) Podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania

(opracowywanie własnych programów i publikacji). 

6) Wzorowe organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych.

1) Odpowiednia organizacja pracy szkoły.

2) Kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole.

3) Stawianie właściwych wymagań nauczycielom, uczniom i pracownikom obsługi.

4) Dbałość o wysoką jakość nauczania.

5) Prawidłowa współpraca z organami szkoły, z innymi placówkami oświatowymi, z organem prowadzącym

i środowiskiem lokalnym. 

6) Racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

7) Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

1) Przez Wójta Gminy: 

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek dyrektorów szkół,

c) na wniosek rad pedagogicznych;

2) Przez dyrektorów szkół: 

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek rady pedagogicznej.

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Lech Dąbrowski 
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