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UCHWAŁA NR 174/XLI/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę Szczuczyn. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, pkt 3 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, 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, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, 
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz art. 18 
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ), po uzgodnieniu 
ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę Szczuczyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Szymanowski
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Załącznik do Uchwały Nr 174/XLI/10

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 9 listopada 2010 r.

Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę 
Szczuczyn. 

§ 1. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawczo-
opiekuńcze wynosi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z czego: 

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora; 

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Szczuczyna. 

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom szkół i przedszkola zwanych 
dalej szkołami, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, w tym nauczycielom zajmującym 
stanowiska dyrektora i inne stanowiska kierownicze. 

§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 

2. Nauczycielom szkoły nagrody przyznaje dyrektor szkoły. 

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz 
z uzasadnieniem. Odpis pisma zamieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. 

4. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym 
liczbie i wysokości przyznanych nagród. 

§ 4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może również wystąpić: 

1) rada pedagogiczna; 

2) rada rodziców. 

§ 5. Nauczyciele nagrody mogą otrzymywać za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawczo-
opiekuńcze, a w szczególności: 

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na: 

a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów, 

b) aktywnego udziału uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, 

c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej, 

d) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 

e) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych, 

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na: 

a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz 
badań wewnętrznych, 

b) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu, 

c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych 
szczebla wojewódzkiego, 

d) przygotowaniu młodzieży do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp., 

e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
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f) wdrażaniu własnych programów autorskich, 

g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów, 

3) w zakresie pracy opiekuńczej za: 

a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, 
alkoholizmu i chuligaństwa, 

c) organizowanie współpracy szkoły z Miejskim Domem Kultury, zakładami pracy, służbą zdrowia, 
sądem dla nieletnich, policją, radą rodziców, itp., 

d) przygotowaniu i przeprowadzeniu formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci, 

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez: 

a) ukończenie studiów podyplomowych lub kursów doskonalących, 

b) doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

c) aktywną pomoc innym nauczycielom a w szczególności młodym nauczycielom, 

d) kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji pokazowych itp. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o nagrodę burmistrza może także wystąpić: 

1) dla nauczycieli w tym, nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze dyrektor; 

2) dla dyrektora szkoły członek komisji właściwej ds. oświaty Rady Miejskiej w Szczuczynie. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 może przyznać Burmistrz Szczuczyna również z własnej 
inicjatywy. 

3. Nagrody Burmistrza Szczuczyna, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane wyróżniającym się 
nauczycielom szkół, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za osiągnięcia 
wyszczególnione w § 5. 

4. Ponadto nagroda Burmistrza Szczuczyna może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym 
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za: 

1) efektywne zarządzanie szkołą, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby 
szkoły; 

2) bezkonfliktowe kierowanie zespołem. 

§ 7. 1. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę, 
a w przypadku gdy nagrodę przyznaje dyrektor szkoły, z własnej inicjatywy winna być ona zaopiniowana 
przez radę pedagogiczną . 

2. Wzór wniosku o nagrodę dyrektora/burmistrza, stanowi załącznik do regulaminu. 

§ 8. Wysokość indywidualnych nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności 
od osiągnięć, za które przyznawana jest nagroda oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel, przez: 

1) Burmistrza Szczuczyna w przypadku nagród burmistrza, 

2) Dyrektora szkoły w przypadku nagród dyrektora szkoły. 

§ 9. Wypłaty nagród dokonuje dyrektor szkoły. 

§ 10. 1. Nagrody przyznawane są przede wszystkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

2. W uzasadnionych przypadkach burmistrz oraz dyrektor może przyznać nagrodę w innym czasie 
z zachowaniem procedur wynikających z regulaminu. 
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Załącznik 

do Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół 

i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczuczyn. 

WNIOSEK o nagrodę dyrektora szkoły/ nagrodę Burmistrza Szczuczyna 

1) Imię i nazwisko nauczyciela 

2) Data urodzenia 

3) Liczba lat pracy pedagogicznej 

4) Wykształcenie 

5) Stopień awansu zawodowego 

6) Uzyskane dodatkowe kwalifikacje 

7) Nazwa i adres szkoły 

8) Zajmowane stanowisko 

9) Ocena pracy pedagogicznej (dorobku zawodowego) i rok uzyskania 

10) Uzasadnienie wniosku 

11) Opinia rady pedagogicznej 

 

podpis podmiotu 
składającego wniosek 


