
UCHWAŁA NR LI/476/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 
w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 49 ust 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.— 
Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967 oraz z 2017 r. poz. 967), po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie gminy, Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów 
ustala się regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, za ich 
osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, zwany dalej Regulaminem w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik do uchwały Nr LI/476/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 19 października 2018 r.

Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli uwzględniający 
w szczególności ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, pracy opiekuńczo- 
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły i przedszkola, sposób podziału środków na 
nagrody burmistrza i dyrektora szkół i przedszkoli, tryb zgłaszania kandydatów do nagród dla nauczycieli szkół 
podstawowych i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę podstawową, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Jędrzejów,

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola lub szkoły, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 
zatrudnionego w szkołach i przedszkolach, wymienionych w pkt 1,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

Rozdział 2.
Sposób podziału środków

§ 3. 1. W budżecie Gminy Jędrzejów planuje się środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 1,5 % planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli:

1) 65% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 35% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

Rozdział 3.
Kryteria przyznawania nagrody

§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz z zakresu zarządzania 
szkołą. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 1 rok 
i jednocześnie spełnia odpowiednio następujące warunki:

- w przypadku nagrody burmistrza- posiada „wyróżniającą” ocenę pracy pedagogicznej ustaloną w okresie 
ostatnich 5 lat oraz spełnia jednocześnie co najmniej 3 z kryteriów wymienionych w ust. 2,

- w przypadku nagrody dyrektora szkoły- posiada co najmniej „bardzo dobrą” ocenę pracy pedagogicznej 
ustaloną w okresie ostatnich 5 lat oraz spełnia jednocześnie co najmniej 3
z kryteriów wymienionych w ust. 2.

2. Określa się następujące kryteria:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu uczniów, potwierdzone w egzaminach przeprowadzanych przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne,
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b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowuje programy autorskie i publikacje,

c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 
w etapie wojewódzkim konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych lub zajęciem przez 
uczniów miejsc I-III w innych konkursach wiedzowych, artystycznych, festiwalach, zawodach 
sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym oraz dla klas młodszych i dzieci przedszkolnych za 
zajęcie I miejsca na szczeblu gminnym,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i wychowawczych,

e) prowadzi zajęcia pozalekcyjne, które stwarzają możliwości poszerzenia zainteresowań i rozwoju 
uzdolnień uczniów i wychowanków,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie poprzez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, wystawach itp.,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) prowadzi lekcje koleżeńskie, zajęcia pokazowe dla rodziców,

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:

a) organizuje pomoc oraz opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,

b) organizuje współpracę szkoły z jednostkami ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno- 
pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów przemocy, patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

c) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

d) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę,

3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:

a) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole 
imienia, wręczanie sztandaru, dni patrona szkoły, itp.

b) właściwie sprawuje opiekę nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły,

c) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, doskonali własny warsztat pracy 
oraz podnosi kwalifikacje zawodowe,

d) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie nauczyciela,

e) aktywnie uczestniczy w realizacji innych statutowych zadań szkoły.

3. Nagroda burmistrza może być przyznana dyrektorowi szkoły, który oprócz spełnienia co najmniej 
3 kryteriów wymienionych w ust. 2, spełnia dodatkowo co najmniej 5 z niżej wymienionych kryteriów:

a) tworzy warunki do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

b) dba o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej, organizację pracy, 
kreowanie twórczej atmosfery pracy,

c) tworzy ciekawą ofertę szkoły,

d) inspiruje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

e) wdraża innowacje dydaktyczne w szkole,

f) dba o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,

g) racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji szkoły,
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h) współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych lub innej pomocy 
rzeczowej.

Rozdział 4.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa mogą wystąpić:

1) dla dyrektora szkoły:

a) kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie,

b) rada pedagogiczna szkoły,

c) rada rodziców

d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie Gminy Jędrzejów;

2) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole:

a) dyrektor szkoły,

b) rada rodziców,

c) rada pedagogiczna szkoły,

d) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie Gminy Jędrzejów.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) dyrektor z własnej inicjatywy,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na terenie Gminy Jędrzejów.

3. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata;

2) informacje o ocenie pracy pedagogicznej nauczyciela;

3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień obejmujących okres od otrzymania 
ostatniej nagrody )odpowiednio burmistrza lub dyrektora);

4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia nauczyciela od czasu otrzymania ostatniej nagrody (odpowiednio 
burmistrza lub dyrektora) z zachowaniem kryteriów zawartych w § 4;

5) opinię rady pedagogicznej oraz związków zawodowych w przypadku wniosku składanego przez dyrektora 
szkoły i radę rodziców.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w terminie do 20 września danego roku 
kalendarzowego odpowiednio:

1) o nagrodę burmistrza do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie;

2) o nagrodę dyrektora szkoły do sekretariatu szkoły.

6. Liczba wniosków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. a powinna być proporcjonalna do liczby 
nauczycieli zatrudnionych w szkole, przy przyjęciu zasady: jeden wniosek na każdą rozpoczętą liczbę 
10 nauczycieli w szkole.

7. Rada rodziców, rada pedagogiczna szkoły oraz każdy ze związków zawodowych działających na terenie 
Gminy Jędrzejów, może złożyć odpowiednio po 1 wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2.

8. Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają 
wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli na 
terenie Gminy Jędrzejów.
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Rozdział 5.
Zasady i tryb przyznawania nagrody

§ 6. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 – dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 – Burmistrz Miasta Jędrzejowa.

2. Przyznanie nagród dyrektora jest poprzedzone zaopiniowaniem wniosków przez radę pedagogiczną 
i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

3. Przyznanie nagrody burmistrza jest poprzedzone zaopiniowaniem wniosków przez Komisję powołaną 
przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa w składzie:

1) przedstawiciel Burmistrza Miasta Jędrzejowa,

2) kierownik Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie,

3) przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie Gminy Jędrzejów.

4. Komisja dokonuje analizy wniosków i przedstawia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa listę kandydatów do 
nagrody.

5. Burmistrz Miasta Jędrzejowa może przyznać nauczycielowi/dyrektorowi nagrodę z własnej inicjatywy 
bez uzyskania w tym zakresie opinii Komisji. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie może 
przekroczyć 3 kandydatów w danym roku. O przyznaniu nagrody informuje się związki zawodowe.

§ 7. 1. Nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa i dyrektora szkoły przyznaje się raz w roku z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w/w nagrody mogą być przyznane w innym 
terminie.

2. Nagroda Burmistrza Miasta Jędrzejowa może być przyznana nauczycielowi nie częściej niż raz na trzy 
lata szkolne.

3. Wysokość Nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa ustalana jest corocznie do dnia 30 czerwca. Wysokość 
nagrody dyrektora nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody burmistrza.

4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis przechowuje się 
w aktach osobowych.

5. Ewidencję nagród Burmistrza Miasta Jędrzejowa prowadzi Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 
w Jędrzejowie.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzane w trybie i na zasadach jego ustanowienia.

§ 9. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jędrzejowie 
i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie. 
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Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Jędrzejów

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa/ Dyrektora Szkoły#

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Jędrzejowa/ Dyrektora Szkoły1

Panu/i/ .................................................................................................................................
(imię lub imiona oraz nazwisko nauczyciela)

urodzonemu/ej/ .....................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

..............................................................................................................................................
(wykształcenie, staż pracy w szkole)

zatrudnionemu/nej/ w ........................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki, miejscowość, w której nauczyciel jest zatrudniony)

na stanowisku ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(ostatnia ocena pracy nauczyciela – stwierdzenie uogólniające oraz data jej otrzymania)

.........................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora - rok otrzymania)

Uzasadnienie wniosku zawierające informację o spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jędrzejów:

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

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

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

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

Opinia rady pedagogicznej:#

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

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

Opinia związków zawodowych:2

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

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

Organ sporządzający wniosek:

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

(miejscowość i data)                                                                                         (podpis i pieczątka)
1 Niepotrzebne skreślić.
2 Nie dotyczy wniosków o nagrodę dla dyrektorów szkół.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r.— Karta Nauczyciela (Dz. U z 2018 r. poz. 967) w
budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących i
dyrektorów szkół. Fundusz ten funkcjonuje od początku obowiązywania Karty Nauczyciela.
Przedkładany projekt uchwały jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na organ prowadzący
przez art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, który obliguje do opracowania kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli z uwzględnieniem podziału środków na nagrody organów
prowadzących i dyrektorów szkół. Zgodnie z art. 91d pkt l ustawy Karta Nauczyciela kompetencje
organu prowadzącego, określone w art. 49 ust.2, wykonuje rada gminy.
Zgodnie z art. 70a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela projekt niniejszej
uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli tj.:
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Jędrzejowie oraz Zarządowi
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jędrzejowie.

Z powyższego wynika, iż podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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