
 

 

Uchwała Nr XXIII/ 140/2005 

Rady Gminy w Kolnie  

z dnia 28 lutego 2005r.  
 

 

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze. 

 

 

  Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta 

Nauczyciela /Dz. U. z 2003r, Nr 118, poz. 1112 z późn. zm./  

 

 

Rada Gminy w Kolnie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w Kolnie zwanych dalej „szkołami”, 

stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla nauczyciela określa załącznik nr 2 do uchwały. 

 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kolnie.  

 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy  

 

Alicja Budek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/2004  

Rady Gminy w Kolnie  

z dnia 28 lutego 2005r.  

 

 

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  

dydaktyczno-wychowawcze. 

 

 

§ 1. 1. Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie 

Gminy w Kolnie.   

 

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są w terminie do dnia 14 października 

każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

nagroda może być przyznana w innym terminie.  

 

3. Dyrektorom szkół nagrody, zwane dalej nagrodami Wójta Gminy w Kolnie, przyznaje 

Wójt Gminy w Kolnie.  

 

4. Nauczycielom szkół nagrody, zwane dalej nagrodami Dyrektora Szkoły, przyznaje 

Dyrektor Szkoły.  

 

§ 2. Z przyjętej w budżecie Gminy kwoty, przeznaczonej na nagrody, o których mowa w § 1 

przeznacza się: 

1) 20% na nagrody Wójta, 

2) 80% na nagrody Dyrektorów. 

   

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:  

1) co najmniej 3 nauczycieli danej placówki,  

2) związek zawodowy działający w tej placówce.  

 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora placówki występuje: 

1) co najmniej 3 nauczycieli danej placówki, 

2) związek zawodowy działający w tej placówce. 

 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa się najpóźniej do 30 września danego roku 

odpowiednio do Wójta i Dyrektora placówki.    

 

§ 4. Wójt Gminy w Kolnie oraz Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy przyznać 

dyrektorowi lub nauczycielowi, o którym mowa w § 6 nagrodę. W tym przypadku złożenie 

wniosku nie jest wymagane. 

 

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole, co najmniej 

roku.  

 

§ 6. Nagroda, o której mowa w § 1, może być przyznana nauczycielowi, który posiada, co 

najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną aktualną ocenę dorobku 

zawodowego za okres stażu oraz spełnia odpowiednio, co najmniej 5 z następujących 

kryteriów: 

 

 



1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobra wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach 

uczniów,  

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c)  osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 

udziału w zawodach rejonowych, okręgowych lub centralnych olimpiad 

przedmiotowych, zajęciem przez uczniów /zespół uczniów/ I-VI miejsca w 

konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

d)  posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z 

uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce poprzez 

organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 

wystawach i spotkaniach,  

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

h) organizuje i prowadzi letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,  

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,  

j) publikuje materiały w zakresie nauczania, wychowania i opieki,  

k) zdobywa inne znaczące dla rozwoju ucznia i szkoły osiągnięcia o dużych walorach 

poznawczych, dydaktycznych i wychowawczych,  

2. w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,  

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

społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 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,  

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub przedszkola, rozwija formy 

współdziałania szkoły lub przedszkola z rodzicami, 

e) poświęca uczniom dodatkowy czas, inicjuje różne działania wychowawcze, 

f) prowadzi pedagogizację rodziców. 

3. w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły: 

a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystuje 

zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce szkolnej, 

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w 

zawodzie nauczyciela, 

c) podejmuje inne działania realizowane na podstawie statutu placówki, 

d) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli, rodziców,  

e) promuje szkołę w środowisku lokalnym,  

f) pozyskuje sponsorów na rzecz szkoły, 

g) organizuje imprezy o charakterze masowym.   

 

§ 7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje informację na piśmie, której 

odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.  

 

 

    

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/140/2005 

Rady Gminy w Kolnie  

z dnia 28 lutego 2005r. 

 

W N I O S E K 

 

o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły / Wójta Gminy w Kolnie za osiągnięcia 

dydaktyczno –wychowawcze   

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły / Wójta Gminy w Kolnie 

Panu / Pani …………………………………………………………………………………….. 

urodzonemu/ej ………………………………………………………………………………...... 

                                                                                                /data/  

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                               /wykształcenie, staż pracy w szkole lub przedszkolu/  

zatrudnionemu/ej w ……………………………………………………………………………. 

                                                             /nazwa szkoły/przedszkola, w której jest zatrudniony/  

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                              /stanowisko/ 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                   /dotychczas otrzymane nagrody – rok otrzymania/ 

…………………………………………………………………………………………………. 

                                                                   /ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień/  

 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...... 

 

Organ składający wniosek: 

………………………                ……………………                      ……………………… 

        miejscowość i data                                             pieczątka                                                           podp isy  

 


