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Podla.2005.34.510
UCHWAŁA Nr 143/XXII/05
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom.
(Białystok, dnia 9 lutego 2005 r.)
Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM SZKÓŁ I PLACÓWEK
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CIECHANOWIEC.
§ 1. W budżecie Gminy Ciechanowiec tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości co najmniej 1 %
planowanego osobowego funduszu płac, z czego:
a) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,
b) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom szkół i
placówek, zwanych dalej szkołami, po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku,
w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska
kierownicze.
§ 3. Wysokość nagród określa Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.
§ 4. 1. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:
burmistrza;
organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
rady pedagogicznej;
rady rodziców.
2. Burmistrz przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek:
5) dyrektora szkoły;
6) rady pedagogicznej;
7) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
8) rady rodziców.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

1)
2)
3)
4)

§ 5. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi za szczególne
zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w tym
zwłaszcza za:
1) systematycznie osiągane sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych;
2) sukcesy uczniów w dziedzinie artystycznej, sportowej itp. osiągnięcia między innymi
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w wyniku pozalekcyjnej działalności nauczyciela;
3) rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich wszechstronnego
rozwoju;
4) prowadzenie znaczącej działalności na rzecz promocji i rozwoju szkoły;
5) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w
szczególności narkomanii i alkoholizmowi;
6) podejmowanie działań na rzecz urządzania i wyposażania własnego warsztatu pracy;
7) mobilizowanie rodziców do udziału w życiu szkoły lub placówki oraz aktywne
rozwijanie form współdziałania;
8) organizację pomocy i opieki uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;
9) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych;
10) opracowanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych.
§ 6. 1. Nagroda Burmistrza może być przyznana wyróżniającym się nauczycielom
szkół, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za osiągnięcia
wyszczególnione w § 5.
2. Ponadto nagroda Burmistrza może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:
1) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole;
2) udział i osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
3) organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach środków pozabudżetowych;
4) efektywne podejmowanie działań menedżerskich, między innymi pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych oraz sponsorów;
5) szczególną dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie,
estetykę wnętrz i obejścia;
6) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;
7) organizowanie znaczącej działalności wychowawczej w szkole lub placówce poprzez
udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, itp.
§ 7. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez wnioskodawcę uprawnionego
zgodnie z § 4.
§ 8. Wypłaty nagród dokonuje dyrektor szkoły.
§ 9. Nagrody przyznawane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta szkoły lub
innych ważnych uroczystości.
ZAŁĄCZNIK
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY NAUCZYCIELOWI
grafika
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