Uchwała Nr IX/58/2007
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.
Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Łopuszno, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/58/2007
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 20 września 2007 r.

Regulamin
określający kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno

1.

2.
3.

4.

5.

§ 1.
Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budŜecie gminy Łopuszno, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
Rada Gminy moŜe dokonywać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody, o których mowa w ust. 1.
Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 przyznawane są nagrody Wójta oraz nagrody
Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iŜ przeznacza się:
1) 20% środków na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Wójta Gminy;
2) 80% środków na nagrody Dyrektora Szkoły.
Wysokość nagród ustalają:
1) dla nauczycieli – dyrektor ze środków pozostających w dyspozycji tego organu –
w wysokości nie niŜszej niŜ 400 złotych;
2) dla nauczycieli i dyrektorów – wójt gminy Łopuszno ze środków pozostających
w dyspozycji tego organu – w wysokości nie niŜszej niŜ 1000 złotych.
Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być równieŜ wypłacane w czasie uroczystości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły, lub w innych
dniach – w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Gdy wyznaczony dzień jest dniem
wolnym od pracy, nagrody wypłacane są w dniu go poprzedzającym.

§ 2.
1. Nagroda Dyrektora Szkoły moŜe być przyznana, jeŜeli nauczyciel:
1) posiada wyróŜniające osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi
trudności w nauce;
2) stosuje aktywne metody nauczania;
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach;
4) angaŜuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy
kulturalne i sportowe;
5) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji Ŝyciowej;
6) podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;
7) troszczy się o dobro ucznia i jego godność osobistą;
8) systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, bierze
udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
9) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmujących pracę w zawodzie;
10) aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem lokalnym;
11) podejmuje działania angaŜujące rodziców w Ŝycie szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
12) za inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.

2. Nagroda Wójta Gminy Łopuszno moŜe być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia wymienione w ust. 1 oraz za:
1) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem się
uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych II stopnia (powiatowych) lub III
stopnia (wojewódzkich);
3) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych udziałem uczniów w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;
4) opracowanie i wdroŜenie autorskich programów lub form nauczania;
5) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;
6) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
7) osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
8) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy;
9) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
w środowisku;
10) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budŜetu oświaty;
11) wyróŜniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
12) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno – obsługowymi;
13) znaczący udział w pracach na rzecz Gminy;
14) wyróŜniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły;
15) znaczący wkład w pozyskanie środków pozabudŜetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi;
16) współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami;
17) inne znaczące osiągnięcia, ze względu na specyfikę szkoły.
§ 3.
1. Nagrodę moŜe otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina
Łopuszno.
2. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom. Jego odpis umieszcza
się w teczce akt osobowych nauczyciela.
3. Aktu wręczenia Nagród Wójta Gminy Łopuszno dokonuje Wójt, bądź osoba przez niego
upowaŜniona.
§ 4.
1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły moŜe wystąpić:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole.
2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta Gminy moŜe wystąpić:
1) organ prowadzący – dla dyrektora lub nauczyciela szkoły;
2) organ nadzoru pedagogicznego – dla dyrektora lub nauczyciela szkoły;
3) dyrektor placówki – dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce;

4) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
3. Wniosek o nagrodę Wójta składa się po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
§ 5.
1. Wnioski o przyznanie nagród powinny być złoŜone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 określa załącznik do regulaminu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik do regulaminu
WNIOSEK
o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody …………………………….. dla:

1) Imię i nazwisko:
2) Data i miejsce urodzenia:
3) Wykształcenie:
4) Stopień awansu zawodowego:
5) StaŜ pracy pedagogicznej:
6) Zajmowane stanowisko:
7) Nazwa i adres szkoły:
8) Dodatkowo uzyskane kwalifikacje:
9) Otrzymane nagrody, rok otrzymania:
10) Ostatnia ocena pracy:
11) Uzasadnienie wniosku:

__________________________________________________________________________________
Opinia rady pedagogicznej*

__________________________________________________________________________________
Organ sporządzający wniosek

...........................................
(miejscowość data)

* dotyczy Nagrody Wójta Gminy

.................................................
(pieczęć)

................................................
(podpis)

