Uchwała Nr XXXIII/212/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Sztumski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tj.:Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674z późn. zm. ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Sztumski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała nr XVII/111/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008
roku w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/212/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia28 kwietnia 2009 roku

Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Sztumski za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

§1
1. Środki specjalnego funduszu nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli, dzieli się w następujących proporcjach:
1) 20% na nagrody Starosty Sztumskiego
2) 80% na nagrody Dyrektora Szkoły/Placówki.
2. Nagrody nauczycielom przyznaje:
a) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 Starosta Sztumski,
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 dyrektor szkoły /placówki.
3. Starosta Sztumski przyznaje nagrodę w wysokości do 70% nagrody II stopnia Ministra
Edukacji Narodowej w danym roku szkolnym.
§2
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę/placówkę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły/placówki.
§3
Nagrody mogą otrzymać nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Sztumskiego, po przepracowaniu w tej
szkole/placówce co najmniej jednego roku.
§4
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy
pedagogicznej (z ostatnich 5 lat) bądź pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz spełnia co
najmniej trzy z następujących kryteriów:
1.
w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a)
osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) osiąga wymierne efekty w nauczaniu poprzez udział uczniów w konkursach
przedmiotowych, olimpiadach i zakwalifikowanie uczniów do finału olimpiady
przedmiotowej szczebla wojewódzkiego lub centralnego lub też poprzez zajęcie przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i
festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
c)
posiada udokumentowane osiągnięcia w zakresie pedagogiki specjalnej lub w pracy z
uczniami uzdolnionymi oraz uczniami, którzy mają trudności w nauce,
d) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

e)

przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe (np.
nadanie imienia szkole lub placówce, wręczanie sztandaru, dnia patrona szkoły,
obchody rocznicowe i inne)
f)
prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce (np.
wycieczki, pozytywne zmiany w zakresie integrowania, aktywności społecznej, udział
uczniów w pracach samorządu uczniowskiego, organizacji społecznych, udział
uczniów w wystawach, koncertach, działalności charytatywnej, spotkaniach),
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, w
szczególności w zakresie integracji środowiska lokalnego,
h) przygotowuje i prowadzi letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
2. w zakresie pracy opiekuńczej:
a)
zapewnienia pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia
w grupie, pochodzącym z rodzin zaniedbanych, ubogich lub patologicznych,
b)
prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w tym narkomanii, alkoholizmu,
chuligaństwa i innych,
c)
organizuje współpracę szkoły lub placówki ze służbą zdrowia, Policją, placówkami
kulturalno – oświatowymi, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
e)
realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę lub placówkę oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły/placówki.
3. w zakresie pozostałej działalności na rzecz środowiska oświatowego:
a) współpracuje i bierze udział w działalności na rzecz oświaty z jednostkami
samorządu terytorialnego, innymi szkołami i instytucjami, w tym organizacjami
pozarządowymi,
b) bierze udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego, ,
c)
udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
d) bierze udział w działalności organizacyjnej podnoszącej potencjał edukacyjny i
wychowawczy szkoły.
§5
W przypadku przyznawania nagród dyrektorom szkół i placówek obowiązują dodatkowo
następujące kryteria:
a)
bardzo dobre organizowanie pracy szkoły lub placówki,
b)
właściwe organizowanie pracy pedagogicznej,
c)
tworzenie w szkole/placówce przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi,
d)
właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
e)
inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu
jakości pracy szkoły/placówki,
f)
pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły, placówki, udział szkoły
w projektach edukacyjnych,
g)
racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi
przydzielonymi szkole/ placówce,

h)
i)

osiąganie dobrych wyników pracy organizacyjno-administracyjnej szkoły/placówki
potwierdzone wynikami kontroli,
przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

§6
1. Nagroda Starosty Sztumskiego może być przyznana na pisemny wniosek:
1) Kuratora Oświaty,
2) Dyrektora placówki oświatowej,
3) Rady Pedagogicznej,
4) Rady Szkoły,
5) Rady Rodziców,
6) członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Integracji Europejskiej, Promocji
Powiatu.
7) Starosty
8) zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole/placówce.
2. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielom na wniosek:
1) Rady Pedagogicznej,
2) Rady Szkoły,
3) Rady Rodziców,
4) zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole/placówce,
5) własny.
§7
Wniosek o nagrodę podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i związek zawodowy, w
którym zrzeszony jest nauczyciel.
§8
Nagrody będą przyznawane głównie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach również z okazji zakończenia zajęć szkolnych lub z okazji obchodów rocznic i
wydarzeń w życiu szkoły.
§9
1.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Sztumskiego należy składać w Wydziale
Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu, natomiast wnioski o przyznanie Nagrody
Dyrektora Szkoły/Placówki w sekretariacie szkoły/placówki, w terminach:
a)
z okazji Dnia Edukacji Narodowej – do 15 września,
b)
z okazji zakończenia zajęć szkolnych – do 30 maja,
c)
z okazji obchodów ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły – co najmniej
miesiąc przed planowaną uroczystością.
3.
Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane.
4.
W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty
osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.
§ 10
Wnioski o Nagrodę Starosty Sztumskiego opiniuje Komisja powołana przez Starostę Powiatu
w składzie:
1) jeden przedstawiciel Zarządu Powiatu Sztumskiego,

2) po 1 przedstawicielu działających w powiecie struktur nauczycielskich związków
zawodowych,
3) jeden Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Integracji Europejskiej,
Promocji Powiatu.
4) przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.
§ 11
Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody Starosty Sztumskiego podejmuje Starosta Powiatu.

§ 12

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego kopie umieszcza
się w jego teczce akt osobowych.

Załącznik do Regulaminu
określającego kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli.

………………………........
(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY
STAROSTY SZTUMSKIEGO/DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI
…………………………………………………………………………………………………
(podmiot wnioskujący)

(nazwa szkoły/placówki)

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: ………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ………………………………………………………..
4. Wykształcenie ogólne, specjalność: ……………………………………………………………
5. Staż pracy pedagogicznej

6. Posiadany
stopień awansu
zawodowego

7. Ocena pracy/pozytywna
ocena dorobku
zawodowego (data
otrzymania)
Ocena: ………
Data: ………
8. Posiadanie odznaczenia i nagrody z ostatnich pięciu lat pracy

9. Uzasadnienie wniosku

10. Opinia Rady Pedagogicznej
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ……………. zaopiniowano wniosek
pozytywnie/negatywnie*
…………………..
(miejscowość i data)

…………………..
(podpis i pieczęć)

11. Opinia związków zawodowych reprezentujących nauczyciela
Wniosek zaopiniowano pozytywnie/negatywnie*
…………………..
(miejscowość i data)

12. Podpis podmiotu wnioskującego:
…………………..
(miejscowość i data)

…………………..
(podpis i pieczęć)

…………………..
(podpis i pieczęć)

UZASADNIENIE
Znowelizowany art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) przewiduje, że organ prowadzący
szkołę określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w
szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i
dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda
może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Niniejsza nowelizacja wprowadziła nowe obowiązki dla nauczycieli związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
których wypełnienie należy uwzględnić przy kryteriach przyznawania nagród
nauczycielom.
W związku z powyższym należy dostosować zapisy cytowanej ustawy do
wcześniejszych rozwiązań podjętych przez Radę Powiatu Sztumskiego (uchwała nr
XVII/111/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie
Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze).
Proponuje się Radzie podjęcie nowego Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i
placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniającego wymogi znowelizowanej ustawy Karta
Nauczyciela.
Przedstawiony projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli.
Mając to na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

