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UCHWAŁA NR XLV/362/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Na podstawie art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)1), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli, tj. Oddziałem ZNP w Inowrocławiu oraz Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanego dalej „funduszem nagród”, w tym sposób podziału
środków funduszu nagród na nagrody organu prowadzącego szkołę i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania
kandydatów do nagród.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole oraz
prowadzącym jest Gmina Inowrocław;

szkoły podstawowe, dla których organem

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli (wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych) zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław;
3) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę organu prowadzącego oraz nagrodę dyrektora przyznawane
na podstawie niniejszej uchwały;
4) CUO – należy przez to rozumieć Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Inowrocław;
6) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r.poz. 416, z późn. zm.);
7) minimalnej stawce wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty – należy przez to rozumieć
minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, który posiada tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustaloną w rozporządzeniu.
§ 3. 1. Środki funduszu nagród przeznacza się:
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000
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1) na nagrody organu prowadzącego szkołę – 30 % środków funduszu;
2) na nagrody dyrektorów szkół – 70 % środków funduszu.
2. Środki na fundusz nagród zabezpiecza się corocznie w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.
§ 4. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – Wójt;
2) ze środków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – dyrektor szkoły.
§ 5. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który
spełnia co najmniej 5, z następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

i egzaminach

uczniów,

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i publikacji;
3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w olimpiadach
przedmiotowych co najmniej szczebla rejonowego, w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne, środowiskowe lub gminne;
6) organizuje dla uczniów wycieczki, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
7) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
8) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym
z rodzin ubogich lub patologicznych;
9) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu;
10) organizuje współpracę 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 młodzieży;
11) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
12) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, który
spełnia większość z następujących kryteriów:
1) chętnie uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
2) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela;
3) szeroko promuje szkołę;
4) wzorowo organizuje pracę szkoły stwarzając warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej;
5) podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej;
6) racjonalnie i zgodnie z prawem dysponuje środkami budżetowymi przyznanymi szkole oraz podejmuje
działania w celu pozyskania środków pozabudżetowych;
7) dba o czystość i estetykę szkoły oraz jej otoczenia;
8) zna i stosuje prawo oświatowe i prawo pracy, prawidłowo realizuje politykę kadrową szkoły.
§ 6. 1. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego mogą składać:
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1) dyrektor szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;
4) dyrektor CUO.
2. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
3. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego szkołę składa się w CUO, a o nagrodę dyrektora w danej
szkole, do dnia 25 września każdego roku.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla dyrektora stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 8. Traci moc uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie
określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 109, poz. 890, z późn. zm.).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław oraz dyrektorom szkół.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław
Augustyn Korona
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/362/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 czerwca 2018 r.
WNIOSEK
o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela
Nazwa i adres szkoły
Staż pracy w danej szkole
Wymiar etatu
Nauczany przedmiot
Stopień awansu zawodowego
Ostatnia ocena pracy – data i stopień
Dotychczas otrzymane nagrody – rodzaj
i rok otrzymania

Uzasadnienie wniosku:
1. Osiągnięcia zawodowe z uwzględnieniem co najmniej 5 kryteriów wymienionych w § 5 regulaminu
(podać kryteria)

Opinia rady pedagogicznej

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

…………………….

……………………….
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/362/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 29 czerwca 2018 r.
WNIOSEK
o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla dyrektora
Imię i nazwisko dyrektora
Nazwa i adres szkoły
Staż pracy w danej szkole
Okres pełnienia funkcji dyrektora
Stopień awansu zawodowego
Ostatnia ocena pracy – data i stopień
Dotychczas otrzymane nagrody – rodzaj i rok
otrzymania

Uzasadnienie wniosku:
1. Osiągnięcia zawodowe

miejscowość i data
……………………

podpis wnioskodawcy
………………………..

