
UCHWAŁA NR LXIII/476/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się nowe kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągniecia 
dydaktyczno–wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Kościerzyna, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr XLV/315/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągniecia 
dydaktyczno–wychowawcze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z mocą obowiązującą od roku szkolnego 2013/2014. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Id: 210A55F2-B33C-4127-884D-EBFBBD7F3031. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 
Do Uchwały Nr LXIII/…/14 
Rady Miasta Kościerzyna  
Z dnia 28 marca 2014 r. 

 
 

REGULAMIN 
ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze 
 

I. ZASADY OGÓLNE 
 
 

§1 
 

1. Wyodrębniony specjalny fundusz nagród za osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze 
przeznacza się: 

a)  50 % funduszu na nagrody Burmistrza Miasta Kościerzyna, 
b)  50 % funduszu na nagrody dyrektora. 

 
§2 

 
1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród może otrzymać nauczyciel po przepracowaniu 

w szkole co najmniej roku. 
2. Nagrody z funduszu mają charakter uznaniowy. 
3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej – za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w poprzednim roku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach, 
Burmistrz a także Dyrektor mogą przyznać nagrodę w innym czasie, szczególnie z okazji 
ważnych wydarzeń szkolnych. 

  

 

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

§ 3 

1. Przyznając nagrodę bierze się pod uwagę: 

1) jakość zajęć edukacyjnych, 

2) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

3) wymierne efekty w pracy dydaktycznej (np. wyniki olimpiad, konkursów, egzaminów 

osiągane przez uczniów), 

4) podejmowane działania na rzecz doskonalenia własnego warsztatu i metod pracy, 

5) wysoką ocenę prowadzonych zajęć, potwierdzoną w procesie nadzoru 

pedagogicznego, 

6) opracowanie i wdrażanie innowacji lub eksperymentów pedagogicznych, 

7) upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,  

8) angażowanie się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

9) efekty wspomagania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 

10) działalność na rzecz zapobiegania przejawom patologii społecznej,  

11) efekty współpracy z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę, 
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12) inne działania na rzecz uczniów, podejmowane z własnej inicjatywy. 

2. Ponadto, przy przyznawaniu nagród Burmistrza Miasta Kościerzyna dyrektorom szkół bierze 

się także pod uwagę: 

1) efektywność organizacji pracy szkoły, 

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę oraz wzorową realizację innych zadań statutowych szkoły, 

3) zapewnienie optymalnych warunków niezbędnych do realizacji statutowych zadań 

szkoły, 

4) diagnozowanie pracy szkoły, 

5) efektywność doboru kadry pedagogicznej, 

6) osiągane przez szkołę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

7) inicjowanie różnorodnych działań podnoszących jakość pracy szkoły, 

8) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, 

9) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole, 

10) gospodarowanie środkami  finansowymi – racjonalne i oszczędne planowanie 

i wydatkowanie środków budżetowych, 

11) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i ich racjonalne wydatkowanie, 

12) dbałość o materialną bazę szkoły, 

13) zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym, 

14) inne działania podejmowane z własnej inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości prac 

szkoły, 

15) efektywność współpracy z organem prowadzącym. 

3. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele i nauczyciele pełniący funkcje kierownicze 

w szkole za szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

 

III. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

  § 4  

 

1. Wnioski o nagrodę Dyrektora szkoły mogą składać: 

1) rada pedagogiczna, 

2) rada rodziców, 

3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

5) nagrodę może przyznać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy. 

2. Wnioski o nagrodę Burmistrza mogą składać: 

1) dyrektorzy szkół dla nauczycieli,  

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie gminy 

5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

6) dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie, 

7) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. 
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3. Ustala się termin składania wniosków o nagrodę  na 20 dni przed planowanym 

terminem wręczenia nagrody. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 

w Kościerzynie. 

4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 regulaminu. 

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Burmistrz lub Dyrektor szkoły 

uwzględniając posiadane środki finansowe. 
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Załącznik nr 1 

DO REGULAMINU USTALAJĄCEGO KRYTERIA I TRYB  

PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI  

ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

  

 Kościerzyna, dnia…………….. 

 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA MIASTA DLA NAUCZYCIELI ZA 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

 

 

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………. 

2. Adres stałego zamieszkania ……………………………………………………………….. 

3. Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………….. 

4. Miejsce zatrudnienia.……………………………………………………………………… 

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

OSIĄGNIĘCIA 

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

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

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

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

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

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

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

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

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

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

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

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

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

 

……………………………… 

(podpis składającego wniosek) 
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Załączniki potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

Podpis dyrektora szkoły  
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz na
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.W związku z podwyższeniemdo stałej wartości
1,32 % wysokości planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów
prowadzących i dyrektorów szkół. Zwiększa się budżet na nagrody o około 40 tys. zł. Wprowadza się podział środków
w proporcjach 50 % funduszu na nagrody Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz 50 % funduszu na nagrody dyrektora.
Poszerzono listę uprawnionych do składania wniosków o nagrodę Burmistrza o Komisję Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miasta Kościerzyna. Ponadto zmianie uległ termin składania wniosków z 14 do 20 dni przed planowanym
terminem wręczenia nagrody. Dołączony został wzór wniosku o przyznanie nagrody. Regulamin został uzgodniony ze
związkami zawodowymizrzeszającymi nauczycieli.
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