
UCHWAŁA  Nr XXX/188/21 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

Na podstawie art.49 ust.1 i 2 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  
z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/288/06 Rady Gminy Strzeleczki z 25 maja 2006 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za 
ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

 

Włodzimierz Wolny  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 4. 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215 ze zm.) nakłada na 
organy prowadzące szkoły obowiązek utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania tych nagród. Ze względu na fakt, iż obecnie obowiązuje regulamin określający kryteria i tryb 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze z 2006 roku, zapisy tego 
regulaminu należy uaktualnić. 

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi. W związku z powyższym wnosi się  
o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu. 
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Załącznik  
do uchwały nr XXX/188/21 
Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA 
NAUCZYCIELI ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE 

PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ. 

§ 1.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagród organu prowadzącego i dyrektorów placówek 
oświatowych, z czego: 

1) 70% kwoty pozostawia się do dyspozycji dyrektora placówki oświatowej; 

2) 30% kwoty pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy Strzeleczki. 

§ 2.1. Wysokość przyznanej nagrody ze specjalnego funduszu nagród nie może przekroczyć miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w placówce oświatowej co najmniej 
jednego roku. 

3. Nagroda Wójta Gminy Strzeleczki może być przyznana dyrektorom placówek oświatowych oraz 
nauczycielom, którzy spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w §3 niniejszego 
regulaminu. 

4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej  
4 z kryteriów, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu. 

§ 3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagrody nauczycielom: 

1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach lub egzaminach 
uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co 
najmniej I stopnia (rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I - III 
miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności 
w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 

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

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

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, 

i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 

j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, 

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno - wychowawczej z innymi 
nauczycielami, 

m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-
wychowawczej; 
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2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, 

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 dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu placówki oświatowej, rozwija formy współdziałania z rodzicami; 

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej, 

b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole, 

c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły, 

d) prawidłowo realizuje budżet szkoły, 

e) dobrze współpracuje z jednostką samorządu terytorialnego oraz radą pedagogiczną i radą rodziców, 

f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, 

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, 

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny, 

i) wzorowo kieruje szkołą, 

j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 4.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta może wystąpić: 

1) dla nauczyciela: 

a) dyrektor placówki oświatowej, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców; 

2) dla dyrektora placówki oświatowej: 

a) Wójt Gminy Strzeleczki, 

b) wizytator Kuratorium Oświaty sprawujący nadzór pedagogiczny, 

c) rada pedagogiczna, 

d) rada rodziców. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora placówki oświatowej może wystąpić: 

1) dyrektor placówki oświatowej; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców. 

§ 5.1. Wnioski o przyznanie nagrody, należy składać odpowiednio w sekretariacie placówek lub Gminnym 
Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Strzeleczkach do 10 października każdego roku. 

2. Nagrody przyznawane będą w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie. 

3. Uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez 
osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat. 
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4. Wnioski o przyznanie nagrody Wójt Gminy Strzeleczki składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców 
wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną. 

5. Nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 2 może z własnej inicjatywy przyznać Wójt. W tym przypadku wnioski 
nie podlegają zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w ust. 4. 
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