UCHWAŁA NR XXVI/245/13
RADY POWIATU W OPOCZNIE
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz.
1706 z 2011 Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie oraz dyrektorom szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Opoczyński.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/260/02 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach (zespołach szkół, placówkach)
prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opocznie
mgr inż Andrzej Kopania

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: WMVQY-HENZV-AMSSR-EGCBJ-MMZDE. Podpisany
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/245/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§ 1. 1. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat
Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zwany dalej
"regulaminem" określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie 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 szkoły.
2. Regulamin uwzględnia podział środków na nagrody organu prowadzacego szkoły i nagrody dyrektorów
szkół oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) szkole - należy przez to rozumieć również zespół szkół lub placówkę,
b) nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę, o której mowa w § 1 regulaminu.
§ 2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):
1) na nagrody Starosty Opoczyńskiego - 30% kwoty funduszu,
2) na nagrody dyrektorów szkół - 70% kwoty funduszu.
§ 3. 1. Nagrody Starosty Opoczyńskiego i nagrody dyrektorów szkół przyznawane są z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§ 4. Starosta nie później, niż 4 miesiące po uchwaleniu budżetu powiatu, przekazuje do wiadomości wszyskich
dyrektorów szkół, rad rodziców, rad szkół i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli infomację
określającą:
1) wysokość kwoty funduszu, o której mowa w § 2 pkt 1, wraz z wysokością nagrody Starosty Opoczyńskiego,
2) wysokość kwot przeznaczonych z kwoty funduszu, o której mowa w § 2 pkt 2, na nagrody dyrektorów
poszczególnych szkół.
§ 5. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Starosty Opoczyńskiego.
§ 6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok.
§ 7. 1. Starosta przyznaje nagrody nauczycielom, w tym także pełniącym funkcję dyrektora szkoły
spełniającym kryteria określone w niniejszym regulaminie, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły, co następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły,
2) rady rodziców,
3) rady szkoły,
4) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli danej szkoły.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody nauczycielowi, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły nie może
wystąpić podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody nauczycielom spełniającym kryteria określone w niniejszym
regulaminie, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
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1) rady pdagogicznej,
2) rady rodziców,
3) rady szkoły,
4) związków zawodowch zrzeszających nauczycieli danej szkoły.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminach:
1) do dnia 20 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) na miesiąc przed planowanym wręczeniem nagrody - w przypadku nagród przyznawanych w terminie
określonym w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Wnioski należy składać odpowiednio:
1) o nagrodę Starosty Opoczyńskiego - w Starostwie Powiatowym w Opocznie,
2) o nagrodę Dyrektora szkoły - w sekretariacie szkoły.
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagród muszą być uzasadnione.
2. Wzór wniosku o nagrodę Starosty Opoczyńskiego / Dyrektora szkoły dla nauczyciela stanowi załącznik nr
1 do regulaminu.
3. Wzór wniosku o nagrodę Starosty Opoczyńskiego dla dyrektora szkoły stanowi załącznik nr 2 do
regulaminu.
4. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
§ 10. 1. Nagrodę, z zastrzeżeniem ust. 3, może otrzymać nauczyciel, spełniający odpowiednio co najmniej
cztery z kryteriów wymienionych w ust. 2, w przypadku nagrody Starosty Opoczyńskiego i co najmniej trzy
z kryteriów wymienionych w ust. 2, w przypadku nagrody dyrektora szkoły dla nauczyciela danej szkoły.
2. Nagrodę, przyznaje się nauczycielowi biorąc pod uwagę:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce
z uwzględnieniem różnicy uzdolnień, dotyczy to także wyników w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
2) wprowadzenie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły,
3) aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym podejmowanie działalności
integrującej społeczność szkoły i środowisko lokalne,
4) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów,
5) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,
6) zaangażowanie w różne formy współpracy z rodzicami uczniów oraz innymi organami szkoły,
7) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły.
3. Nagrodę Starosty Opoczyńskiego dla dyrektora szkoły może otrzymać nauczyciel, któremu powierzono
funkcję dyrektora, spełniający co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 2 i co najmniej trzy spośród
nastęujących kryteriów:
1) dbałość o wysoką jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem
bezpieczeństwa uczniów,
2) osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez stawianie właściwych
wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,
3) tworzenie oferty szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego,
z uwzględnieniem analizy uwarunkowań rynku pracy i oczekiwań młodzieży,
4) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: WMVQY-HENZV-AMSSR-EGCBJ-MMZDE. Podpisany
Strona 2

5) inicjowanie i skuteczność przeprowadzania działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków lub
udziałem szkoły (przede wszystkim uczniów) w projektach finansowanych ze środków krajowych i/lub
zagranicznych,
6) racjonalne i efektywne dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz racjonalne
pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych,
7) współpracę z instytucjami
wychowawczego szkoły.

i organizacjami

wspomagającymi

realizację

programu

dydaktyczno-

§ 11. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej, wraz z dyplomem którego odpis umieszcza się w aktach
osobowych nauczyciela.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Wniosek o nagrodę Starosty Opoczyńskiego / Dyrektora szkoły dla nauczyciela
w roku .............................

Imię i nazwisko nauczyciela
Nazwa i adres szkoły
Staż pracy w danej szkole:
Nauczany przedmiot:

Staż pracy w oświacie:
Stopień awansu zawodowego:

Kryteria do wyboru:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce z uwzglednieniem różnicy uzdolnień,
dotyczy to także wyników w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2) wprowadzenie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujacych efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania
skutkujące jakościowym rozwojem szkoły,
3) aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym podejmowanie działalności integrującej społeczność szkoły
i środowisko lokalne,
4) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów,
5) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,
6) zaangażowanie w różne formy współpracy z rodzicami uczniów oraz innymi organami szkoły,
7) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły.
WYBRANE KRYTERIA WRAZ Z UZASADNIENIEM
co najmniej 4 w przypadku nagrody Starosty Opoczyńskiego
co najmniej 3 w przypadku nagrody Dyrektora szkoły
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać opis konkretnych działań i ich efektów
1)*
Uzasadnienie:
2)*
Uzasadnienie:
3)*
Uzasadnienie:
4)*
Uzasadnienie:
5)*
Uzasadnienie:
6)*
Uzasadnienie:
7)*
Uzasadnienie:
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Informacja o opinii rady pedagogicznej i rady szkoły (dotyczy wniosku dyrektora szkoły o nagrodę Startosty Opoczyńskiego)
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody**:
Data otrzymania nagrody

Rodzaj nagrody

rok:

Starosty Opoczyńskiego

rok:

Dyrektora szkoły

rok:

Kuratora Oświaty

rok:

Ministra właściwego do spraw oświaty

rok:

Inne

WNIOSKODAWCA

.....................................................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja Starosty Opoczyńskiego / Dyrektora szkoły

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

_________________________________________________________
Data i podpis Starosty Opoczyńskiego / Dyrektora szkoły

*wpisać wybrane kryterium
**fakultatywnie
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Wniosek o nagrodę Starosty Opoczyńskiego dla dyrektora szkoły
w roku .............................

Imię i nazwisko nauczyciela
Nazwa i adres szkoły
Staż pracy w danej szkole:
Nauczany przedmiot:

Staż pracy w oświacie:
Stopień awansu zawodowego:

Kryteria do wyboru:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce z uwzglednieniem różnicy uzdolnień,
dotyczy to także wyników w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
2) wprowadzenie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujacych efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania
skutkujące jakościowym rozwojem szkoły,
3) aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym podejmowanie działalności integrującej społeczność szkoły
i środowisko lokalne,
4) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów,
5) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,
6) zaangażowanie w różne formy współpracy z rodzicami uczniów oraz innymi organami szkoły,
7) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,
8) dbałość o wysoką jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów,
9) osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom
i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,
10) tworzenie oferty szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z uwzględnieniem analizy
uwarunkowań rynku pracy i oczekiwań młodzieży,
11) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
12) inicjowanie i skuteczność przeprowadzania działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków lub udziałem szkoły (przede
wszystkim uczniów) w projektach finansowanych ze środków krajowych i/lub zagranicznych,
13) racjonalne i efektywne dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie
środków pozabudżetowych,
14) współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
WYBRANE KRYTERIA WRAZ Z UZASADNIENIEM
co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w pkt 1-7
i co najmniej trzy kryteria wymienione w pkt 8-14
Uzasadnienie powinno być spójne i zawierać opis konkretnych działań i ich efektów
1)*
Uzasadnienie:
2)*
Uzasadnienie:
3)*
Uzasadnienie:
4)*
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Uzasadnienie:
5)*
Uzasadnienie:
6)*
Uzasadnienie:
7)*
Uzasadnienie:
8)*
Uzasadnienie:
9)*
Uzasadnienie:
10)*
Uzasadnienie:
11)*
Uzasadnienie:
12)*
Uzasadnienie:
13)*
Uzasadnienie:
14)*
Uzasadnienie:

Dotychczas otrzymane nagrody**:
Data otrzymania nagrody

Rodzaj nagrody

rok:

Starosty Opoczyńskiego

rok:

Kuratora Oświaty

rok:

Ministra właściwego do spraw oświaty

rok:

Inne

WNIOSKODAWCA

.....................................................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Decyzja Starosty Opoczyńskiego
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________
Data i podpis Starosty Opoczyńskiego

*wpisać wybrane kryterium
**fakultatywnie
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Konieczność opracowania nowego projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród wynika, na podstawie orzecznictwa, z niezasadności zastosowania niektórych
zapisów dotychczas obowiązującej uchwały, oraz zmiany podstawy prawnej, z której wynika delegacja
ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród.
Zgodnie z brzmieniem art. 49 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący
szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 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
szkoły ze środków tworzących specjalny fundusz nagród. Tryb przyznawania nagród ma uwzględniać,
w szczególności tryb zgłaszania kandydatów oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. Projekt uchwały określa również kryteria przyznawania nagród
Starosty lub Dyrektora szkoły, które powinien spełniać nauczyciel lub dyrektor jako kandydat do danej
nagrody.
W budżecie Powiatu Opoczyńskiego zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy tworzy się specjalny fundusz
na nagrody w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
z przeznaczeniem na wypłaty nagród Starosty Opoczyńskiego i dyrektorów szkół.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr
55, poz. 234 z póź. zm.) projekt uchwały wymaga zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje
związkowe.
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