
UCHWAŁA NR VI/44/19
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) i 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 2018 r., poz. 967 ze zm.), Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, ze specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur Czub
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       Załącznik do Uchwały Nr VI/44/19 

Rady Miejskiej w Pacanowie 

z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, ze specjalnego 

funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej 

 

Rozdział I 

Przepisy wstępne 

 

§ 1 

1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, ze specjalnego funduszu 

nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych.  

2. Regulamin uwzględnia podział środków na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów i 

dyrektora szkoły oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po 

przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

1) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę lub zespół, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Pacanów, 

2) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika 

pedagogicznego zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 1, 

3) dyrektora - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 

4) gminie – rozumie się przez to Gminę Pacanów, 

5) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. 

 

Rozdział II 

Wysokość funduszu oraz sposób podziału środków 

 

§ 3 

1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród z przeznaczeniem na wypłaty 

nagród dla dyrektorów i nauczycieli za ich osiągnięcia w wysokości 1% planowanych 

rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego: 

1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów, 

2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Burmistrza. 
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2. Nie wykorzystana część środków wymienionych w ust. 1 pkt 2 Burmistrz zostawia do 

dyspozycji dyrektora. Środki te powiększają kwotę przeznaczoną na nagrody przyznawane 

przez dyrektora szkoły. 

Rozdział III 

Kryteria przyznawania nagród 

 

§ 4 

1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 

1 rok i posiada szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych. 

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i jest wypłacana w formie pieniężnej. 

§ 5 

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej 4, z 

poniższych kryteriów: 

1) w okresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach 

uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów 

do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół 

uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach 

i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 

z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, 

w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów 

w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

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

i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 

patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 

patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii 

i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 

rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i 

niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 
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d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy 

współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

 

§ 6 

Nagroda może być przyznana dyrektorowi za: 

1) osiągnięcia wymienione w § 5, 

2) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania 

szkoły z rodzicami, 

3) troskę o mienie szkoły, poprawę i unowocześnianie bazy dydaktycznej,  

4) prawidłowe realizowanie budżetu szkoły, 

5) efektywną i konsekwentną współpracę z organem prowadzącym na wszystkich 

płaszczyznach działania, 

6) konstruktywną współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

7) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły, zdobywanie dodatkowych środków 

finansowych lub sprzętu, 

8) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 

9) wprowadzenie jakościowych zmian w organizacji i zarządzaniu szkołą, 

skutkujących lepszą motywacją i efektywnością nauczania i pracy, 

10) wspieranie nauczycieli wdrażających nowoczesne metody nauczania, inspirowanie 

nauczycieli do podejmowania doskonalenia zawodowego zgodnego 

z potrzebami szkoły, uzyskiwania nowych kwalifikacji i wyższych stopni awansu 

zawodowego, 

11) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących 

pracę w zawodzie nauczyciela. 

12) prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

Rozdział IV 

Tryb przyznawania nagród 

 

§ 7 

1. Nagrody mogą być przyznane z okazji: 

1) Dnia Edukacji Narodowej; 

2) zakończenia roku szkolnego; 

3) innych ważnych okoliczności. 

§ 8 

1. Burmistrz przyznaje nagrody nauczycielom, w tym także pełniącym funkcje dyrektora, 

spełniającym kryteria określone w niniejszym Regulaminie na wniosek dyrektora, rady 

pedagogicznej lub z własnej inicjatywy. 

2. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody nauczycielom spełniającym kryteria określone  

w niniejszym Regulaminie z własnej inicjatywy. 
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§ 9 

1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta 

i Gminy Pacanów w terminie: 

1) do dnia 30 września każdego roku – w przypadku nagród wręczanych z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, 

2) nie później niż na 7 dni przed planowanym wręczeniem nagrody, w przypadku 

nagród wymienionych w § 7 ust. 2 i 3. 

3. Nauczyciel, dyrektor, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 

umieszcza się w jego teczce akt osobowych.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego 

ustalenia. 
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Załącznik do Regulaminu  

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAUCZYCIELOWI 

NAGRODY BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW 

 

 

1. Dane dotyczące kandydata do nagrody: 

1) imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. 

2) zajmowane stanowisko: ……………………………………………………….. 

3) stopień awansu zawodowego: …………………………………………………. 

4) nazwa szkoły/przedszkola, w której kandydat jest zatrudniony: 

………………………………………………………………………………….. 

5) staż pracy pedagogicznej: ……………………………………………………… 

2. Uzasadnienie wniosku (należy przedstawić kryteria spełnione przez kandydata 

uprawniające do przyznania nagrody – zgodnie z Regulaminem): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

       ………………………… 

(data, podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pacanów dn.: ………………    ……………………………… 

(podpis i pieczęć Burmistrza) 
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