
 
UCHWAŁA NR XXIV /160/ 04 

RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 
Z DNIA 28 pa�dziernika 2004 

 
 
w sprawie wysoko�ci i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu                 
i kryteriów przyznawania nagród organu prowadz�cego i dyrektora dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach o�wiatowych gminy Zdzieszowice            
( szkoły , przedszkola) za ich osi�gni�cia dydaktyczne i wychowawcze.  
     
 
 
    Na podstawie art. 49  ust. 1 pkt 1  i  ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.    
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 
1966, Nr 213  poz. 2081 i Nr 228 poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 179               
poz. 1845) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co nast�puje: 
 
 
ROZDZIAŁ  I 
 
 
Postanowienia wst�pne 
 
 
§ 1. 1. Tworzy si� specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi�gni�cia 
dydaktyczne, wychowawcze i opieku�cze w wysoko�ci 1 % planowanych rocznych 
wynagrodze� osobowych nauczycieli zatrudnionych  w   poszczególnych placówkach 
o�wiatowych ( szkoły, przedszkola) gminy Zdzieszowice. 
2. �rodki na Nagrody Dyrektora planuje dyrektor placówki w rocznym planie 
finansowym z uwzgl�dnieniem § 2 pkt 2. 
3. Nagrody  przyznawane b�d� w terminie do 14 pa�dziernika ka�dego roku z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych wypadkach nagrody mog� 
by� przyznane w innym terminie. 
4. Nagrody wypłacane b�d� wraz z wynagrodzeniem miesi�cznym w pierwszym, 
nast�puj�cym  po Dniu Edukacji Narodowej terminie wypłat.  
 
 
§ 2. 1. Ustala si� nast�puj�cy podział kwoty wynikaj�cej z § 1 pkt. 1 : 
 

1) 20 % kwoty funduszu stanowi  jeden fundusz przeznaczony na nagrody 
organu prowadz�cego zwane Nagrodami  Burmistrza,  

2) 80 % stanowi  fundusz Nagród Dyrektora w poszczególnych placówkach. 
 

 
§ 3. 1. Do nagród mog� by� proponowani: 
 
 



1) Odno�nie Nagrody Burmistrza- nauczyciele, nauczyciele pełni�cy funkcje 
kierownicze  i wychowawcy placówek o�wiatowych ( szkół i przedszkoli ) 
zwanych dalej „ placówkami” prowadzonych przez gmin� Zdzieszowice z  co 
najmniej rocznym sta�em pracy oraz co najmniej dobr� ocen� lub opini� 
pracy. 

3) Odno�nie Nagrody Dyrektora- nauczyciele, nauczyciele pełni�cy funkcje 
kierownicze ( poza funkcj� dyrektora tej�e placówki) i wychowawcy placówek 
o�wiatowych ( szkół  i przedszkoli) zwanych dalej „ placówkami” 
prowadzonych przez gmin� Zdzieszowice z  co najmniej rocznym sta�em 
pracy oraz co najmniej dobr� ocen� lub opini� pracy. 
 

    
 
ROZDZIAŁ II 

 
 

Tryb przyznawania nagród. 
 
 

§ 4. 1. Nagrody przyznaj�: 
 
 

1) Burmistrz Zdzieszowic w oparciu o wnioski własne, dyrektorów placówek , rad 
pedagogicznych, wizytatora sprawuj�cego nadzór pedagogiczny, kierownika 
referatu o�wiaty i kultury  lub organizacji zwi�zkowych. 

 
Wysoko�� nagrody ustala Burmistrz Zdzieszowic w porozumieniu                      
z kierownikiem referatu o�wiaty i kultury. 
 

 
2) Dyrektor placówki w oparciu o wnioski własne,  rad pedagogicznych, 

wizytatora sprawuj�cego nadzór pedagogiczny, organu prowadz�cego lub 
organizacji zwi�zkowych. 

 
Wysoko�� nagrody ustala dyrektor placówki . 
 

 
 § 5. 1. Nagrody, o których mowa w niniejszej uchwale maj� charakter uznaniowy.  
 
 
ROZDZIAŁ III 
 
 
Kryteria przyznawania nagród 
 
 
§ 6. 1. Kryteria przyznawania nagród obejmuj� : 
 
 

I. W zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej: 



 
 

1) osi�ganie dobrych wyników edukacyjnych, potwierdzonych w sprawdzianach        
i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez zewn�trzne instytucje 
o�wiatowe,  

2) uzyskiwanie wymiernych efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej                  
w postaci osi�ganych przez uczniów wyników w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach sportowych itp. na szczeblach powy�ej gminnego,  

3) posiadanie udokumentowanych osi�gni�� w pracy z uczniami maj�cymi 
trudno�ci w nauce, 

4) podejmowanie działa� innowacyjnych w zakresie wdra�ania  nowatorskich 
metod nauczania i wychowania,  

5) opracowywanie i rozpowszechnianie własnych do�wiadcze� pedagogicznych               
w postaci autorskich programów i publikacji, 

6) inicjowanie ró�norodnych działa� rady pedagogicznej,  maj�cych na celu 
podnoszenie jako�ci pracy dydaktyczno- wychowawczej placówki, 

 
 
 

II. W zakresie pracy opieku�czo- wychowawczej: 
 
 
 
1)  zapewnienie warunków do bezpiecznego realizowania zada� placówki,  
2) zapewnienie pomocy i opieki uczniom b�d�cym w trudnej sytuacji materialnej 

b�d� �yciowej oraz  pochodz�cym  z rodzin patologicznych lub zagro�onych 
patologi�, 

3) prowadzenie działalno�ci maj�cej na celu przeciwdziałanie  i zwalczanie 
patologii społecznej, 

4) współpraca ze �rodowiskiem, szczególnie z rodzicami maj�ca na celu 
ujednolicenie i wzbogacenie pozytywnego oddziaływania  na uczniów ,  

5) organizowanie współpracy z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj�, 
stowarzyszeniami itp. w zakresie przeciwdziałania patologii                               
i niedostosowaniu społecznemu dzieci, 

6) prowadzenie znacz�cej działalno�ci wychowawczej wpływaj�cej                       
na wszechstronny rozwój uczniów, 

7) podejmowanie działa� wyzwalaj�cych aktywno��  i sprzyjaj�cych 
demokratyzacji społeczno�ci szkolnej. 

 
III W zakresie pozostałej  działalno�ci statutowej placówki oraz w obr�bie 
zarz�dzania  (dotyczy dyrektorów) : 
 

1) tworzenie warunków dla prowadzenia i prawidłowego przebiegu działalno�ci 
edukacyjno- wychowawczej placówki, 

2) dbało�� o wysoki poziom pracy placówki poprzez realizacj� wła�ciwej polityki 
kadrowej oraz organizacj� pracy sprzyjaj�cej kreowaniu twórczych postaw 
w�ród nauczycieli i uczniów, 

3) podnoszenie własnych kwalifikacji oraz podejmowanie działa� inspiruj�cych 
zespół nauczycielski do doskonalenia zawodowego,  

4) tworzenie i współtworzenie ciekawej oferty placówki, 



        

 
 
 
 
 


