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UCHWAŁA NR XVIII/180/20
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713), art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli
Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:
§ 1. Ustala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/180/20
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 26 czerwca 2020 r.
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka
§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
wyodrębnionego w budżecie Gminy Wręczyca Wielka dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Wręczyca Wielka.
§ 2. Ilekroć, bez bliższego określenia jest mowa o:
1) dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, dyrektora przedszkola lub dyrektora zespołu
szkolno-przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka;
2) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wręczyca Wielka;
3) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215);
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 2;
5) nagrodzie - należy przez to rozumieć Nagrodę Wójta Gminy Wręczyca Wielka lub Nagrodę Dyrektora
Szkoły;
6) funduszu nagród dla nauczycieli - należy przez to rozumieć specjalny fundusz, o którym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka.
§ 3. Podział środków, których wysokość określa art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, ustala się
w następujący sposób:
1) 40% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Wójta,
2) 60% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Dyrektora Szkoły.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta występuje dyrektor szkoły.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu warunków określonych w § 7, może przyznać Wójt
Gminy z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez radę
pedagogiczną szkoły.
4. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta stanowi załącznik do regulaminu.
5. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta należy składać w terminach:
1) do dnia 28 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych w Dniu Edukacji Narodowej,
2) na miesiąc przed planowaną uroczystością - w przypadku nagród wręczanych z okazji zakończenia roku
szkolnego dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.
6. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta należy składać odpowiednio do Urzędu Gminy Wręczyca Wielka
lub Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej.
7. Nagrodę Dyrektora Szkoły, po spełnieniu warunków określonych w § 7, przyznaje dyrektor szkoły
z własnej inicjatywy.
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§ 5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się
w teczce akt osobowych.
§ 6. 1. Nagrodę Wójta przyznaje i ustala jej wysokość - w granicach określonych w Regulaminie
wynagradzania nauczycieli uchwalonym w trybie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela - Wójt Gminy Wręczyca
Wielka.
2. Nagrodę Dyrektora przyznaje i ustala jej wysokość - w granicach określonych w Regulaminie
wynagradzania nauczycieli uchwalonym w trybie art. 30 ust.6 Karty Nauczyciela - Dyrektor danej szkoły.
§ 7. Nagrody, o których mowa w § 6 mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi,
który:
1) przepracował w szkole, co najmniej rok,
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej, uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat pracy,
3) spełnia odpowiednio, co najmniej pięć kryteriów wymienionych w § 8, w przypadku Nagrody Wójta, oraz
co najmniej trzy kryteria wymienione w § 9, w przypadku Nagrody Dyrektora Szkoły.
§ 8. 1. Nagrody Wójta przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, gdy nauczyciel:
1) osiąga wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej z uczniami potwierdzone wynikami osiąganymi
w sprawdzianach przeprowadzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną oraz innych badaniach
jakości pracy szkoły, a także w olimpiadach, turniejach, zawodach i konkursach, w szczególności na
szczeblu powiatowym lub wyższym;
2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem mającym trudności w nauce lub adaptacją w środowisku
szkolnym;
3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, podejmuje działania integrujące
społeczność szkoły i środowisko lokalne, przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne oraz
środowiskowe;
4) tworzy ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów oraz aktywnie w nich uczestniczy;
5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;
6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających pomocy ze strony szkoły;
7) systematycznie podnosi kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez udokumentowane uczestnictwo
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach
Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, dzieli się swoimi doświadczeniami, np. prowadzi
szkoleniowe rady pedagogiczne, organizuje szkolenia zespołów przedmiotowych, prowadzi lekcje otwarte;
8) posiada szczególnie wyróżniające się efekty działań na rzecz współpracy z innymi szkołami, instytucjami
oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;
9) efektywnie wykorzystuje w swojej pracy technologie informacyjne na rzecz tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego, w szczególności podejmowania działań ułatwiających uczniom świadome uczestnictwo
w różnego rodzaju wyborach na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;
10) wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy
dydaktycznej i wychowawczej z uczniami;
11) szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami uczniów oraz innymi organami szkoły;
12) prowadzi działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie zjawisk grożących wystąpieniem zachowań
patologicznych wśród uczniów;
13) podejmuje działania mające na celu aktywny udział uczniów w tworzeniu dóbr kultury oraz poznawania
dziedzictwa kulturowego i propaguje ruch turystyczno-krajoznawczy.
2. W przypadku dyrektorów szkół, przy przyznaniu Nagrody Wójta, brane są również pod uwagę
następujące kryteria :
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1) dbałość o jakościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie dydaktyki
i wychowania;
2) szeroki udział uczniów szkoły i ich osiągnięcia w olimpiadach, turniejach, zawodach i konkursach,
w szczególności na szczeblu powiatowym lub wyższym;
3) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom;
4) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań;
5) efektywna współpraca z organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację
procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
6) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań;
7) udział w projektach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
8) organizowanie działań mających na celu zapewnienie pomocy i opieki uczniom, będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej;
9) promowanie osiągnięć szkoły na zewnątrz.
§ 9. Nagrody Dyrektora Szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, gdy nauczyciel:
1) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w pracy nauczycielskiej z uczniami potwierdzone wynikami
osiąganymi w sprawdzianach przeprowadzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną oraz innych
badaniach jakości pracy szkoły, a także w olimpiadach, turniejach, zawodach i konkursach, na szczeblu
gminnym lub wyższym;
2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem mającym trudności w nauce lub adaptacją w środowisku
szkolnym;
3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, przygotowuje i organizuje
uroczystości szkolne oraz środowiskowe;
4) aktywnie uczestniczy w organizacji zajęć uzupełniających i imprez dla uczniów;
5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;
6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających pomocy ze strony szkoły;
7) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli, w szczególności na rzecz rozwoju warsztatu pracy oraz
zapewnienia wysokiej jakości zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
8) współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;
9) wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy
dydaktycznej i wychowawczej z uczniami;
10) szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami uczniów oraz innymi organami szkoły;
11) prowadzi działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie zjawisk grożących wystąpieniem zachowań
patologicznych wśród uczniów;
12) podejmuje działania mające na celu aktywny udział uczniów w tworzeniu dóbr kultury oraz poznawania
dziedzictwa kulturowego i propaguje ruch turystyczno-krajoznawczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–5–

Poz. 5482

Załącznik do Regulaminu
Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta
I. Dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły* przedstawionego do nagrody:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Wykształcenie .....................................................................................................................................
Stopień awansu zawodowego .............................................................................................................
Staż pracy pedagogicznej ....................................................................................................................
Staż pracy w danej szkole ...................., w tym na stanowisku dyrektora szkoły*..............................
Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko ..............................................................................................
Ostatnia ocena pracy i data jej dokonania ...........................................................................................
Otrzymane w okresie ostatnich 10 lat nagrody ...................................................................................
II.

Uzasadnienie:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................., ....................
miejscowość

data
..........................................
podpis wnioskodawcy

III.
Rada Pedagogiczna .................................. na posiedzeniu w dniu .................... zaopiniowała
(pozytywnie - negatywnie*) niniejszy wniosek o nagrodę Wójta Gminy Wręczyca Wielka dla Pana/i
..................................... .
...................., ....................
miejscowość

data
..........................................
podpis protokolanta/przewodniczącego

* niepotrzebne skreślić

